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The Arab Center for Research and Policy Studies is an
independent social sciences and humanities institute
that conducts applied and theoretical research seeking
to foster communication between Arab intellectuals
and specialists and global and regional intellectual hubs.
The ACRPS achieves this objective through consistent
research, developing criticism and tools to advance
knowledge, while establishing fruitful links with both
Arab and international research centers.
The Center encourages a resurgence of intellectualism
in Arab societies, committed to strengthening the Arab
nation. It works towards the advancement of the latter
based on the understanding that development cannot
contradict a people’s culture and identity, and that the
development of any society remains impossible if pursued
without an awareness of its historical and cultural
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other cultures.
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املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات مؤسسة بحثية فكرية
 يف جوانبها النظرية، مختصة بالعلوم االجتامعية واإلنسانية،مستقلة
 إىل خلق تواصل، عرب نشاطها العلمي والبحثي، تسعى،والتطبيقية
 وبينهم وبني،يف ما بني املثقفني واملتخصصني العرب يف هذه العلوم
 وكذلك بينهم وبني املراكز الفكرية والبحثية،قضايا مجتمعاتهم
، والنقد، من البحث، يف عملية تواصل مستمرة،العربية والعاملية
.وتطوير األدوات املعرفية
 ملتزمة بقضايا األمة،يتبنى املركز رؤية نهضوية للمجتمعات العربية
 انطالقًا من فهم أ ّن التطور، والعمل عىل رقيها وتط ّورها،العربية
 بفئاته، بل إ ّن تط ّور مجتمعٍ بعينه،ال يتناقض مع الثقافة والهوية
، ويف سياق ثقافته، غري ممكنٍ إال يف ظروفه التاريخية،جميعها
. ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى،وبلغته
 يعمل املركز عىل تعزيز البحث العلمي املنهجي والعقالنية،ومن ث ّم
 بتحليل السياسات االجتامعية،يف فهم قضايا املجتمع والدولة
 ويتجاوز ذلك إىل دراسة.واالقتصادية والثقافية يف الوطن العريب
 وبالسياسات،عالقات الوطن العريب ومجتمعاته مبحيطه املبارش
. بجميع أوجهها،العاملية املؤث ّرة فيه
 يعمل املركز عىل تحقيق أهدافه العلمية،ويف ضوء هذه الرؤية
 فهو ينتج أبحاث ًا، عن طريق نشاطاته األكادميية املختلفة،األساسية
 ويبادر،ً ويصدر كتبًا محكّم ًة ودوريات علمية،ودراسات وتقارير
، ويعقد مؤمترات، ويدير عدة برامج مختصة،إىل مشاريع بحثية
 يف مواضيع متعلقة بالعلوم، وندوات أكادميية،وورش عمل وتدريب
 والرأي العام العريب، ومو ّجهة إىل املختصني،االجتامعية واإلنسانية
 يف توجيه األجندة البحثية نحو القضايا، عرب كل ذلك، ويساهم،أيضً ا
 وينرش املركز.والتحديات الرئيسة التي تواجه الوطن واملواطن العريب
.جميع إصداراته باللغتني العربية واإلنكليزية
 وله فرع يعنى بإصداراته،2010 تأسس املركز يف الدوحة يف خريف
ّ
. يف تونس وواشنطن وباريس، وافتتح ثالثة فروع إضافية،يف بريوت
.املؤسس
ِّ ويرشف عىل املركز مجلس إدارة بالتعاون مع مديره العام
 وما زال يرشف،ّأسس املركز مرشوع املعجم التاريخي للغة العربية
 كام ّأسس معهد الدوحة للدراسات،عليه بالتعاون مع مجلسه العلمي
 وهو معهد جامعي ترشف عليه إدارة أكادميية ومجلس أمناء،العليا
.مستقل يرأسه املدير العام للمركز
 ويستضيف. وطاقم إداري،يعمل يف املركز باحثون مقيمون
،باحثني زائرين لإلقامة فيه فرتات محددة من أجل التف ّرغ العلمي
 ضمن أهدافه،ويكلّف باحثني من خارجه للقيام مبشاريع بحثية
.ومجاالت اهتاممه
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لماذا انهارت "دولة البعث" في سورية؟
Why Did the “Baath State” in Syria Collapse?
تناقــش هــذه الدراســة األســباب والعوامــل التــي أدت إلــى دخــول الدولــة الســورية في أســوأ أزمة
 وكيف أن تخ ّلي الدولة التي حكمها حزب البعث عن وظيفتها،1920 وجودية منذ تأسيسها عام
 التوزيعيــة) تجاه قواعــد دعمها االجتماعيــة التقليدية (العمــال والفالحون- االقتصاديــة (الريعيــة
 وتعويض ذلك، وتراجــع هيمنتهــا األيديولوجيــة، وتب ّنيهــا سياســات اقتصاديــة ليبراليــة،)واألريــاف
 قــد أفقدهــا آليــات الســيطرة التقليديــة التــي اعتمدتها في،بزيــادة االعتمــاد علــى ذراعهــا األمنيــة
 الخدمي-  وقد أدى انســحاب الدولة مــن المجال االقتصادي.العالقــة مع المجتمع نحو نصف قرن
 الثقافية-  والضعف الذي اعترى أدوات الهيمنــة الفكرية،لصالــح طبقــة جديدة من رجال األعمــال
،)التقليدية نتيجة التطور التكنولوجي وتراجع دور التنشــئة السياســية (في المدارس والجامعات
 وفي. إلى تب ّني مقاربة أمنيــة في التعامل مع األزمات،وفقــدان الســيطرة على تدفق المعلومات
 وتالشــت شــرعيته بوصفه ســلطة حاكمة نتيجة، فق ـ َد النظام الســيطرة على الوضع،الحصيلــة
، ما أسهم في تحويل المعارضة السلمية إلى ثورة مسلحة،العنف الذي مارسه في قمع االحتجاج
. مع تنامي دور العامل الخارجي في األزمة،ثم إلى حرب وكالة إقليمية ودولية
، الدولــة األمنية، الشــرعية، سياســات اللبرلــة االقتصاديــة، دولــة البعــث:كلمات مفتاحيــة
. السيطرة األيديولوجية، الريفي- االنقسام المديني
This paper investigates the factors that have led to the collapse of Baath-ruled Syria. It
argues that the abandonment of the rentier – distributive economic system that had
traditionally propped up the social base of the Baath party (labourers, farmers, and rural
populations) and the adoption of liberal economic policies was key to the crisis. The
end of the Cold War, the passing of resistance discourse, with the start of the Middle
East peace process, and the information revolution have contributed to weakening the
cultural and ideological hegemony of the Syrian Baath-ruled state. This led to increasing
reliance on the security apparatus to control an increasingly young and educated society.
The loosening economic grip of the state resulting from the abandonment of the public
sector, and the rise of crony capitalism accompanied by the declining role of political
socialisation (in schools and universities), and the loss of control over the flow of
information, left the regime with no other option but resorting to violence to deal with
the crisis. The peaceful opposition movement hitherto was transformed into an armed
revolution, and then into a regional and international proxy war, with the rising role
foreign interference in the crisis.
Keywords: Baath State, Economic Liberalization Policies, Legitimacy, Security
State, Urban-Rural Division, Ideological Control.
. املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،باحث ومدير وحدة الدراسات السياسية
Researcher and Director of the Political Studies Unit at the Arab Center for Research and Policy Studies.
Email: marwan.kabalan@dohainstitute.org
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مقدمة
تواجه الدولة السورية مرحلة تع ّد األخطر يف تاريخها املعارص ،وتحدي ًدا
منذ أن أعلن قيا َمها املؤمتر السوري العام يف  8آذار /مارس  1920باسم
"اململكة السورية" .وقد أدت األزمة التي بدأت يف آذار /مارس 2011
وفشل النظام يف إدارتها إىل انفجار رصاع داخــي ،تح ّول بسبب
التدخالت الخارجية ،واستنجاد أطراف الرصاع املحيل بحلفاء من
الخارج ،إىل حرب وكالة إقليمية ودولية ،أسفرت عن نتائج باتت تهدد
كيان الدولة السورية ،وتقوض وجودها السيايس والقانوين ،ونسيجها
االجتامعي وهويتها الوطنية .ويشمل ذلك سقوط نحو نصف مليون
قتيل ،وترشيد أكرث من نصف السكان ( 5.6ماليني الجئ ،و 6.4ماليني
نازح داخل ًيا) ،وخسائر اقتصادية تقدر بنحو  442مليار دوالر(((،
تتضمن تدمري  28يف املئة من إجاميل عدد املساكن يف البالد ،جزئ ًيا
أو كل ًيا((( ،فضلً عن رضر كبري لحق بالبنى التحتية ،وخروج مساحات
واسعة يف األطراف عن سيطرة املركز؛ يف الرشق والشامل والجنوب
خصوصا ،وانتهاك سيادة البالد نتيجة تدخّل ،أو وجود ،خمسة
الرشقي
ً
جيوش أجنبية يف األرض السورية ،هي :روسيا والواليات املتحدة
فضل عن آالف املقاتلني األجانب املنتظمني
وتركيا وإيران وإرسائيلً ،
يف صفوف ميليشيات تقاتل إىل جانب النظام ،واألك ـراد ،وتنظيم
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ،وغريها من الفصائل والجامعات.
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ترهل مؤسسات الدولة التي غدت ،بسبب االستنزاف املايل والبرشي،
عاجزة عن القيام بوظائفها األساسية يف توفري األمن والخدمات
وإدارة االقتصاد وشــؤون املجتمع ،خاصة مع دخول العقوبات
املفروضة مبوجب "قانون قيرص" الذي أقرته الواليات املتحدة يف
كانون األول /ديسمرب  ،2019حيز التنفيذ يف حزيران /يونيو ،2020
تزام ًنا مع تفيش جائحة كورونا ،يف وقت أخذت تثور فيه تساؤالت
حول رشعية الدولة نفسها ،وليس السلطة التي تحكمها فحسب ،وعن
مدى استعداد فئات واسعة من املجتمع العودة إىل كنفها ،أو القبول
بها بشكلها الذي كان سائ ًدا قبل اندالع األزمة.
تحاول هذه الدراسة تت ّبع أسباب وصول الدولة السورية إىل املرحلة
التي بات فيها وجودها مهد ًدا ،تراب ًيا وسياس ًيا وقانون ًيا ،والسياقات
التي وضعتها بعد مئة عام منذ نشأتها عىل شفا االنهيار ،وما احتامالت
بقائها؟ وهل هناك فرصة أمام سورية إلعادة بناء دولة قادرة عىل
أداء مهامتها ووظائفها ،واستعادة سيادتها عىل كامل أراضيها ،وما
شكل هذه الدولة ،يف حال متكنت من ذلك؟

إضافة إىل ذلك ،باتت الدولة السورية ،نتيجة هذه األزمة ،مهددة
بنزعات انفصالية صعدت خالل سنوات األزمة((( ،يف حني فقدت أجهزتها
القدرة عىل التحكم والسيطرة ،حتى يف املناطق التي يبسط النظام
سيطرته عليها ،مع حلول تنظيامت وميليشيات موازية أخذت متارس
وظائفها ،ابتداء من األمن وإدارة الشؤون البلدية واملحلية ،وصولً إىل
جباية الرضائب وفرض اإلتاوات ورسوم العبور((( ،وذلك بالتوازي مع
 1األمم املتحدة ،اللجنــة االقتصادية واالجتامعية لغربــي آســیا (اإلسكوا) ،سوريا :بعد
مثاين سنوات من الحرب (بريوت :مطبوعات اإلسكوا ،)2020 ،ص  ،11شوهد يف ،2021/11/30
يفhttps://bit.ly/3giR467 :
 2بحسب البنك الدويل ،وقع دمار كامل لـ  7يف املئة من كل مساكن سورية ،يف حني لحق
دمار جزيئ بـ  21يف املئة منها ،ينظر:
World Bank Group, Syria Damage Assessment of selected cities Aleppo, Hama,
Idlib, Phase III (Washington, DC: The World Bank, 2017), accessed on
30/11/2021, at: https://bit.ly/3kdxU4U
خصوصا من بعض القوى والتيارات الكردية التي تسيطر عىل مناطق واسعة من
 3تأيت
ً
شامل رشق البالد.
 4يشمل ذلك قطعات عسكرية من داخل النظام نفسه ،إذ تفرض الفرقة الرابعة ،عىل
سبيل املثال ،التي يقودها شقيق الرئيس ،إتاوات ورسوم مرور لقاء تقديم خدمات حامية
للقوافل ،تسمى "الرتفيق والرتسيم" ،ينظر :أمين الدسوقي" ،شبكة اقتصاد الفرقة الرابعة خالل
الرصاع السوري" ،تقرير مرشوع بحثي ،برنامج مسارات الرشق األوسط ،مركز روبرت شومان
للدراسات العليا بالجامعة األوروبية ،2020/1/13 ،شوهد يف  ،2021/11/30يف:
https://bit.ly/2WfgcSw

ً
أوال :أطوار عمر الدولة السورية
ظهرت الدولة السورية بشكلها املعروف اليوم مع انهيار اإلمرباطورية
العثامنية نتيجة الحرب العاملية األوىل ( .)1918-1914وميكن نظريًا
تقسيم عمر الدولة السورية املعارصة إىل ثالثة أطوار أو مراحل
رئيسة((( ،معيارها األسايس نوعية النخبة التي تقبض عىل الدولة،
وخلفيتها الحرضية واالقتصادية واالجتامعية ،وهي عىل النحو التايل:
5

تعرب عنها بدقة الصيغة الخلدونية يف أطوار صعود الدول وانهيارها.

تاسارد
؟ةيروس يف "ثعبلا ةلود" تراهنا اذامل

 .1المرحلة الليبرالية (حكم النخب المدينية)
مدة هذه املرحلة  43عا ًما؛ من آذار /مارس  1920حينام أعلن املؤمتر
السوري العام إنشاء اململكة السورية ،بحدودها الطبيعية التي تضم
سورية ولبنان وفلسطني واألردن ،وتنصيب فيصل بن الحسني ملكًا
عليها ،وتنتهي يف آذار /مارس  .1963وتعرف يف تاريخ سورية عمو ًما
باملرحلة الليربالية ،سيطرت خاللها نخب حكم برجوازية مدينية يف
مرحلتي االنتداب الفرنيس ( )1946-1920ومرحلة ما بعد االستقالل
والجالء ( ،)1963-1943تناوب خاللها عىل السلطة عوائل وأعيان
املدن الكربى ،وكبار املالك عىل خط العمران الغريب للبالد (دمشق
وحلب وحمص وحامة) ،مبن فيهم أغلب قادة االنقالبات العسكرية
التي وقعت يف الفرتة  .1962-1949وعىل الرغم من الحالة التعددية
التي سادت سورية خالل هذه املرحلة ،وتنظيم انتخابات عديدة
عمل
شارك السوريون فيها باختيار ممثليهم ،فإن السياسة ظلت ً
نخبويًا إىل حد بعيد؛ إذ بقيت طبقة كبار املالك وأرباب الصناعة
مسيطرة .لكن أخذت تربز يف الخمسينيات من هذه املرحلة القوة
السياسية لحركة الفالحني وتحالفها مع املثقفني القوميني ،ومتكّنها،
عرب اندماج حزبيها السياسيني الرئيسني املتمثلني بالحزب العريب
االشرتايك وحزب البعث العريب يف حزب البعث العريب االشرتايك ،من
إيصال عدد من ممثليها إىل مجلس النواب السوري يف انتخابات
عام .1954
 .2المرحلة االشتراكية (حكم الفالحين
(((
وأبناء الريف)
ميكن أن نطلق عليها أيضً ا "حقبة" أو "دولة البعث" ،مبرحلتيها:
الحزبية ( )1985-1963والعائلية ( ،)2011-1985حينام أخذت
السلطة تنتقل من حالتها التوتاليتارية إىل حكم الفرد ،ومن الحزب
إىل العائلة ،وبلغت ذروتها بتوريث السلطة عام  ،2000من الرئيس
حافظ األسد ( )2000–1971إىل ابنه بشار .وامتدت هذه املرحلة
 48عا ًما ،بدأت يف آذار /مارس  1963حينام وصل حزب البعث
إىل السلطة ،سيطرت خاللها عىل الدولة نخب حكم (عسكرية
ومدنية) بخلفيات اجتامعية فالحية ،وقامت بعملية تجريف كامل
قانوين وسيايس واجتامعي واقتصادي (اجتثاث) للنخب الربجوازية
واملدينية ،وح ّولت السياسة إىل فعل جامهريي ،ساد خاللها خطاب
شعبوي ،مع تنامي الحاجة إىل التعبئة والحشد ملواجهة خصوم
الداخل والخارج .وقد تخ ّمرت هذه املرحلة يف الخمسينيات،
 6يع ّد كتاب حنا بطاطو مرج ًعا أساس ًيا يف تناولها ،ينظر :حنا بطاطو ،فالحو سورية :أبناء
وجهائهم الريفيني األقل شأنًا وسياساتهم ،ترجمة عبد الله فاضل ورائد النقشبندي (الدوحة/
بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2014 ،
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وتنامت مع تطبيق قانون اإلصالح الزراعي يف فرتة الوحدة بني مرص
وسورية (الجمهورية العربية املتحدة  ،)1961-1958وكان من أبرز
خطوات حركة  8آذار /مارس  1963االنقالبية استئناف تطبيقه،
بعد تقليصه يف مرحلة االنفصال السوري عن الجمهورية العربية
املتحدة ()1963-1961؛ األمر الذي أدخل الفالحني ،وميثلون أكرب
كتلة سكانية اجتامعية يف الهيكل السكاين االجتامعي السوري ،يف
الحياة االجتامعية  -السياسية العامة الجديدة.
يف هذه املرحلة ،أُدخلت تغيريات اقتصادية واجتامعية عميقة ،مبا
يف ذلك تأميم القطاع الخاص الصناعي واملصارف ،وتجذير قانون
اإلصالح الزراعي؛ إذ ُوزّعت األرايض عىل الفالحني ،وثُبّتوا يف األرايض
التي يعملون فيها ،واضطر عدد غري قليل من الربجوازيني والتجار
وكبار املالك وأصحاب املصانع إىل الهروب إىل الخارج ،وال سيام إىل
لبنان الذي صار مالذًا آم ًنا لرساميلهم .ومتثَّل التغري البنيوي األكرب
تول القطاع العام تعبئة املوارد وقيادة عملية التنمية،
واألبعد أث ًرا يف ّ
عرب منهج التخطيط املركزي الشامل الذي تصاحب مع مركزية
حزبية سياسية عىل غرار ما كان قامئًا يف دول ما سمي بالدميقراطيات
الشعبية يف أوروبا الرشقية وبعض بلدان العامل الثالث .وخالل الفرتة
 ،1970-1963احتكر حزب البعث قيادة الدولة واملجتمع .لكنه
أجرى ،بعد انقالب  16ترشين الثاين /نوفمرب  1970الذي قاده وزير
تعديل يف بنيته لتوسيع قاعدته االجتامعية -
ً
الدفاع حافظ األسد،
السياسية ،قىض بضم عدة أحزاب قومية واشرتاكية يف جبهة حملت
اسم "الجبهة الوطنية التقدمية" .غري أن هذه الجبهة سلَّمت بقيادة
حزب البعث للدولة واملجتمع ،وكرس دستور عام  1973ذلك.
يف السنوات املتأخرة من هذه املرحلة ،وألسباب مرتبطة بتغريات
داخل بنية النظام نفسه ،مع صعود جيل جديد من النخب (أبناء
املسؤولني) ،واختالف خرباتهم ورؤاهم لدور سورية والعامل من
حولهم  Worldviewsعن الجيل السابق ،وزيادة مستوى التحديات
االقتصادية والسياسية ،والتغريات العميقة يف البيئة اإلقليمية
خصوصا بعد هجامت سبتمرب ،2001
والدولية التي واجهتها سورية،
ً
وما رافقها من ضغوط ،وما ترتب عليها من نتائج ،مبا يف ذلك غزو
العراق عام  ،2003وخروج القوات السورية من لبنان عام ،2005
بدأ النظام يف تب ّني سياسات اقتصادية  -اجتامعية تستوحي الربامج
النيوليربالية لإلصالح االقتصادي والتنمية ،وأحدثت هذه السياسة
قطيعة كبري ًة مع السنوات املبكرة من عمر هذه املرحلة التي امتدت
حتى آذار /مارس  ،2011وقد بذرت هذه السياسات بذور انهيار
دولة البعث ،وقاعدتها االجتامعية املؤلّفة من الفالحني وعامل
القطاع العام ،والجهاز البريوقراطي املتضخم للدولة ،وأدت يف نهاية
املطاف إىل تحللها وانهيارها.
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 .3مرحلة التفسخ واالنهيار (حكم الفوضى)
يف هذه املرحلة ثارت قواعد النظام األوىل (يف املناطق الطرفية
خصوصا ،ورشائح من الطبقات الوسطى املدينية
والحدودية واألرياف
ً
توسعت بفعل عملية التحديث وانتشار التعليم) نتيجة األرضار
التي ّ
التي لحقت بها؛ بسبب السياسات الليربالية التي تب ّناها النظام الذي
كان ما زال ي ّدعي متثيلها ،وعجز تلك السياسات عن امتصاص العقابيل
االجتامعية  -السياسية لعملية االنتقال الرسيع من االقتصاد املركزي
إىل اقتصاد السوق ،وأسفرت يف املقابل عن صعود طبقة برجوازية
جديدة انبثقت من رحم النظام نفسه ،هي طبقة رجال األعامل
الجدد التي أعيد تشكيلها وبناؤها((( .وقد نشأت يف هذه املرحلة
شبكات فساد واحتكار منظم ،رافقها خلل كبري يف توزيع الرثوة(((،
ازدادت معها التوترات الطبقية التي شكلت العامل الرئيس يف تص ّدع
دولة البعث ،وانهيارها (بعكس ما كانت عليه الحال يف انتفاضتي
حلب وحامة املدينيتني يف الفرتة 1982-1979؛ إذ كان التنافر السيايس
عامل أكرث أهمية من الطبقي ،وإن كان التاميز الطبقي
واأليديولوجي ً
رضا بصيغة ريف /مدينة أو فالحني /طبقة وسطى مدينية).
أيضً ا حا ً
بدأت هذه املرحلة يف آذار /مارس  2011يف شكل احتجاجات مطلبية
رسعان ما تطورت إىل أزمة سياسية ،ثم مواجهات عسكرية ،سادت
معها الفوىض ،وتعددت السلطات ،وتشظّت الهوية الوطنية ،وفقدت
البالد جز ًءا كب ًريا من مواردها البرشية (مئات آالف القتىل والجرحى،
وماليني النازحني والالجئني) ،و ُهجرت اآلالف من كفاءاتها ،ووقع دمار
كبري يف بنيتها التحتية ،ومل تعد السلطة املركزية قادرة عىل الوصول
إىل مواردها االقتصادية الرئيسة ،من غاز ونفط وقمح ومياه ،وتالشت
سيادتها بوجود خمسة جيوش أجنبية عىل أراضيها .كذلك خرست
وحدتها الرتابية بخروج مساحات كبرية عن سيطرتها ،وكذلك معابرها
وحدودها((( .وانهارت قدرة الدولة عىل مامرسة وظائفها األمنية
واالقتصادية والخدمية والسياسية بحلول سلطات بديلة محلها ،من
ميليشيات وجامعات مسلحة وفصائل ،واألهم أن الدولة فقدت
رشعية الحكم والسيطرة واحتكار استخدام القوة بثورة املجتمع
عليها ،ورفعه السالح يف وجهها ،ورفضه الخضوع لسلطتها.
 7يطلق عليها عزمي بشارة اسم "الذئاب الشابة" ،ينظر :عزمي بشارة ،سورية :درب اآلالم
نحو الحرية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .305
8 Joseph Daher, "The Political Economic Context of Syria's Reconstruction:
A Prospective in Light of a Legacy of Unequal Development," Research Project
Report, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University
Institute, 5/12/2018, pp. 8-10, accessed on 30/11/2021, at: https://bit.ly/2JG7EQN
9 Fabrice Balanche, "The Assad Regime has Failed to Restore Full
Sovereignty over Syria," Policy Analysis, Washington Institute for Near East
Policy, 10/2/2021, accessed on 30/11/2021, at: https://bit.ly/3otCs9n
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ثان ًيا :مصادر "شرعية" نظام البعث
حينام بدأت ثورات "الربيع العريب" متتد من تونس إىل مرص ،ثم ليبيا
واليمن والبحرين و ُعامن ،كانت مصادر رشعية النظام السوري قد
شارفت عىل النضوب .مع ذلك ،كان التصور السائد لدى النظام ،ويف
دوائر غربية أيضً ا ،أن سورية مختلفة عن بقية دول الربيع العريب
التي جمعها كلها تقريبًا قاسم مشرتك ،وهي أن أنظمتها حليفة للغرب
(تونس ومرص واليمن والبحرين و ُعامن) ،أو تحولت إىل التحالف
معه يف سنوات عمرها األخرية (ليبيا) ،وقد أدى هذا دو ًرا يف تقويض
رشعيتها املحلية؛ إذ كان يُنظر إىل حكوماتها باعتبارها سلطات "فاسدة"
تابعة للغرب ،أو "متخاذلة" عن نرصة القضايا العربية واإلسالمية.
وقد أشار بشار األسد إىل هذا العامل بوضوح حينام أخرب صحيفة
وول سرتيت جورنال ،يف  31كانون الثاين /يناير  ،2011بأنه يستبعد
تكرار ما حصل يف مرص وتونس يف بالده؛ ألن السياسات الخارجية
لنظامه ،وتقوم يف جوهرها عىل القومية العربية ومقاومة إرسائيل
والسياسات الغربية" ،تحظى بتأييد كبري بني مختلف فئات الشعب
السوري"( .((1أما التقديرات الغربية بشأن استبعاد حصول ثورة يف
سورية ،فقد استندت إىل القبضة األمنية الشديدة للنظام ومت ّرسه يف
السيطرة من خاللها عىل املجتمع ما يقرب من نصف قرن( .((1لكن
10 "Interview with Syrian President Bashar Al-Assad," The Wall Street
Journal, 31/1/2011, accessed on 30/11/2021, at: https://on.wsj.com/38t9q1g
 11كانت هناك توقعات أمريكية بحدوث اضطرابات يف مناطق مختلفة من العامل العريب.
لكن سورية مل تكن من بينها ،ينظر:
Mark Landler, "Secret Report Ordered by Obama Identified Potential
Uprisings," The New York Times, 16/2/2011, accessed on 30/11/2021, at:
https://nyti.ms/3bWT2rN
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؟ةيروس يف "ثعبلا ةلود" تراهنا اذامل

شكل يوضح وظائف الدولة األساسية ومصادر رشعيتها

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
PROVIDER

وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺼﺎدر ﴍﻋﻴﺘﻬﺎ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
PROTECTOR

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ-اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
EDUCATOR
املصدر :من إعداد الباحث.

العامل األيديولوجي الذي أشار إليه بشار األسد ،باعتباره أحد عوامل
رئيسا من مصادر رشعيته ،وكذلك القبضة
قوة نظامه داخل ًيا ،ومصد ًرا ً
األمنية الشديدة للنظام ،وأكّدها الباحثون الغربيون ،كانت يف الواقع
رئيسا يف انهيار سيطرته ،كيف؟
أهم عوامل ضعفه ،وسببًا ً
بنى نظام البعث حكمه عىل ثالثية ماكس فيرب الشهرية التي تقوم
عليها رشعية الدولة و"مقبولية" نظامها السيايس مجتمع ًيا(.((1
وبحسب فيرب ،تتمثل وظائف الدولة األساسية التي تقوم عليها
رشعيتها بوظيفتها االقتصادية  ،Providerحيث توفر الدولة
الخدمات الرئيسة للمجتمع (عمل ،وصحة ،وتعليم  ...إلخ) وتحقيق
حد أدىن من األمان االجتامعي ألشد الطبقات هشاشة( ،((1ووظيفتها
األمنية Protector؛ حيث تتوىل الدولة حفظ األمن والنظام العام
داخليًا ،وتحتكر يف ذلك مرشوعية استخدام القوة يف فرضهام ،وتصد
خارج ًيا العدوان ،وتحمي مواطنيها من أي تهديد وخطر يأيت من
وراء الحدود .ووظيفتها السياسية أو األيديولوجية ،Educator
 12ينظر:
Max Weber, "Politics as a Vocation," in: Hans Heinrich Greth & Charles
Wright Mills (eds.), From Max Weber Essays in Sociology (London: Routledge,
2001); Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology,
Guenhner Roth Cluse Wittich (ed.) (Berkeley: University of California Press,
"1978); Charles Tilly, "War Making and State Making as Organized Crime,
in: Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer & Theda Skocpol (eds.), Bringing
the State Back In (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).
 13يتجسد هذا الجانب يف ما يسمى بدولة الرفاه  Welfare Stateالقائم يف عدد من
الدول األوروبية.

وتعني تكريس رؤيتها ونهجها الفكري والسيايس يف املجتمع
(ينظر الشكل)( .((1وفقًا لذلك بنت دولة البعث رشعية حكمها التي
دامت نحو خمسة عقود ،قبل أن تبدأ يف التآكل(.((1

 .1الوظيفة االقتصادية
حينام وصل حزب البعث إىل الحكم باستخدام ثنائية الجيش
والحزب ،مل يكن نظامه يتمتع بقاعدة دعم اجتامعية واسعة ،بدليل
أنه مل يتمكن يف آخر انتخابات حرة شهدتها سورية عام  ،1954من
إيصال أكرث من  16نائ ًبا إىل الربملان املكون من  140مقع ًدا .لكن
دوره السيايس واالجتامعي برز أكرب من ذلك بكثري يف سياق احتدام
استقطابات الحرب الباردة يف سورية( ،((1وكان ال بد له ،من ثم ،إذا
أراد االستمرار يف الحكم يف وجه خصومه (النارصيون واإلسالميون
والليرباليون) ،خاصة بعد إقصاء النارصيني وتفرده بالحكم بد ًءا
 14هي الهيمنة الفكرية والثقافية ،كام يقدمها غراميش .ويحل محل هذه الوظيفة يف
النظم الدميقراطية وظيفة حامية الحقوق املدنية الرئيسة ،ينظر:
Stuart E. Eizenstat, John Edward Porter & Jeremy M. Weinstein, "Rebuilding
Weak States," International Affairs, vol. 84, no. 1 (2005), p. 136; Robert I.
Rotberg, State Failure and State Weakness in a Time of Terror (Washington,
DC: World Peace Foundation; Brookings Institution Press, 2003), pp. 5-10.
 15ينظر :مروان قبالن" ،الدولة السورية بني حدّي القوة والضعف وإنتاج العنف"،
يف :طارق مرتي وساري حنفي (محرران) ،الدولة العربية القوية والضعيفة :املآالت بعد
االنتفاضات العربية (بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون ،)2019 ،ص .220-180
 16كامل ديب ،تاريخ سورية املعارص :من االنتداب الفرنيس إىل صيف ( 2011بريوت:
دار النهار ،)2011 ،ص .143
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من  18متوز /يوليو  ،((1(1963من توسيع قاعدة دعمه االجتامعية،
أصل
وحشد تأييد الفئات التي ي ّدعي متثيلها .وكان نظام البعث يعاين ً
ٍ
انشقاقات يف داخله؛ ألسباب أيديولوجية (ميني  -يسار) ،أو طموحات
(((1
شخصية ،أو رصاعات ال تهدأ عىل السلطة  .ومع متكّن الضباط
العلويني من السيطرة عىل السلطة سيطرة كلية بعد عام ،1966
مستفيدين من إمساكهم مبفاصل الجيش( ،((1ومن االنقسامات
العميقة يف صفوف نظرائهم السنة عىل أساس طبقي ،ومناطقي،
فضل عن االنقسام األبرز بينهم
وأيديولوجي (إسالمي  -علامين)ً ،
وهو االنقسام الريفي  -املديني ،أصبحت قاعدة نظام البعث الضيقة
باألصل أشد ضيقًا .لذلك ،برزت حاجته إىل إطالق ثورة من األعىل،
تهدف إىل إعادة هندسة النظام االجتامعي  -االقتصادي ،بطريقة
تضمن له توسيع قاعدة دعمه إىل أقىص حد ممكن لالستمرار يف
الحكم ،إضافة إىل أن نظام البعث نفسه كان تعب ًريا عن طموحات
الفئات االجتامعية التي ينتمي إليها .بدأت ،بناء عىل ذلك ،عملية
اجتثاث واسع للطبقة الربجوازية التقليدية املمثلة بعوائل املدن
وأعيانها التي استمرت يف السيطرة منذ أيام العثامنيني ،وإنشاء
تحالف عريض يكفل للنظام الجديد الذي سيطر عليه أبناء األرياف
القبض عىل الدولة(.((2
أساسا من
استند النظام الذي جاء إىل الحكم عام  ،1963والذي تك ّون ً
مجموعة من ضباط الجيش واملهنيني( ،((2إىل تحالف مجموعة فئات
اجتامعية أهمها الفالحون والعامل وجمهور األرياف ،وبريوقراطية
الدولة والجهاز الحزيب التي تنحدر كوادرها من الطبقات الوسطى
(والوسطى الدنيا) املدينية .بدأ النظام الجديد يتبنى سياسات تل ّبي
تطلعات قواعده الشعبية ،فتمت تلبية مصالح الفالحني من خالل
توسيع قوانني اإلصالح الزراعي وإعــادة توزيع امللكية الزراعية،
 17جاء انقالب آذار /مارس  1963بالتحالف بني الضباط البعثيني والنارصيني لإلطاحة
بنظام االنفصال .لكن حزب البعث انفرد بالسلطة بعد القضاء عىل حركة جاسم علوان ورفاقه
النارصيني الذين حاولوا إقصاء البعثيني ،بدعم من جامل عبد النارص ،واستعادة الوحدة مع
مرص .ينظر :املرجع نفسه ،ص .246-244
 18نوقشت هذه االنقسامات بالتفصيل يف :محمد جامل باروت ،حركة القوميني العرب:
النشأة – التطور  -املصائر (دمشق :املركز العريب للدراسات االسرتاتيجية ،)1997 ،ص
235-223؛ منري الحمش" ،حزب البعث العريب االشرتايك يف سورية ( ،")2005-1953يف :محمد
جامل باروت (محرر) ،األحزاب والحركات والتنظيامت القومية يف الوطن العريب (بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية ،)2012 ،ص .137-125
 19بطاطو ،ص .307
 20عن سيطرة العسكريني عىل الدولة ،واستعاملها لتدمري الطبقة القامئة املهيمنة ،أو
طبقة مالك األرايض ،وإعادة هندسة موازين القوى االقتصادية واالجتامعية ،ينظر:
Ellen Kay Trimberger, Revolution from Above: Military Bureaucrats and
Development in Japan, Turkey, Egypt, and Peru (New Brunswick: Transaction
Books, 1978), pp. viii, 196.
 21بطاطو ،ص .644-603

 ددعلالا  53ددعلاا 9 -

دلجملا  53 -ددعلادعلا

Issue 53 - Volume 9 - November 2021

وتجذير قوانني التأميم التي صدرت يف عهد الوحدة مع مرص
( ،)1961-1958فنشأ قطاع عام استوعب مئات األلوف من العامل،
من الطبقة العاملة والطبقات الوسطى ،وتضخمت بريوقراطية الدولة
تضخم كب ًريا؛ نتيجة استيعاب عدد كبري
وأجهزتها املدنية والعسكرية
ً
من منارصي حزب البعث فيها من أبناء األرياف والفالحني ،يكشف
عن ذلك تدفق املهاجرين الريفيني إىل املدن الكربى ،خاصة العاصمة
دمشق التي وصل معدل النمو السكاين فيها يف الفرتة 1970-1960
إىل أكرث من  46يف املئة ،ونحو  26يف املئة يف الفرتة .((2(1981-1970
وبالتوازي مع ذلك ،متكّن النظام من تحقيق نسب منو اقتصادي
مرتفعة طوال النصف الثاين من السبعينيات ،وصلت حتى 10.5
يف املئة سنويًا( ،((2مستفي ًدا من املعونات املالية الكبرية التي تلقتها
سورية من دول الخليج العربية بعد حرب أكتوبر  ،1973وكانت هي
األخرى قد شهدت طفرة النفط بعد الحظر العريب الذي أدى إىل رفع
أسعاره إىل ثالثة أضعاف.
تب ّنى نظام البعث يف تلك املرحلة سياسات عامة ،جعلت الصحة
والتعليم بكل مراحله مجان ًيا ،وجرى دعم أسعار السلع األساسية،
خاصة املواد التموينية والطاقة .وقد أدت هذه السياسات إىل انتشال
فئات واسعة من الفالحني وأبناء الريف من حال التهميش والفقر،
وخلق قاعدة شعبية واسعة للنظام ،خاصة بني سكان املحافظات
النائية أو املهمشة ،ممن وجدوا يف نظام البعث تعب ًريا واض ًحا عن
مصالحهم االقتصادية ومكانتهم االجتامعية الجديدة؛ ولهذا السبب،
مثل عىل محافظات كدرعا ودير الزور وإدلب وريف حامة
أُطلق ً
اسم "خزان البعث"؛ النتساب جزء كبري من كوادر حزب البعث إىل
هذه املناطق املهمشة تاريخ ًيا( .((2واستفادت أيضً ا من سياسات
حزب البعث االقتصادية واالجتامعية الطبقاتُ الوسطى املدينية
التي انخرط جزء منها يف بريوقراطية الدولة ومؤسسات القطاع العام.
واستمرت هذه السياسات ،عىل الرغم من التحديات ،حتى عام ،1991
حني اضطر النظام ،بسبب انكشاف االختالالت البنيوية يف االقتصاد
الكيل التي واجهت القطاع العام خالل أزمة الثامنينيات االقتصادية،
وأدت إىل شلل بعض أهم رشكاته ،وإفالس املرصف التجاري السوري
الذي يتوىل متويل املستوردات ،وصعوبة االستمرار يف تح ّمل األعباء
املرتتبة عىل تب ّني سياسات دعم اجتامعية واسعة ،وانعدام القدرة
عىل امليض يف سياسات التشغيل التي كانت يف حقيقتها سياسات
تشغيل اجتامعية ،إىل فتح الباب أمام نشاط القطاع الخاص ،فأخذ
 22املرجع نفسه ،ص .309-308
 23محمد جامل بــاروت ،العقد األخري يف تاريخ سورية :جدل ّية الجمود واإلصالح
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .31
 24بشارة ،ص .304

تاسارد
؟ةيروس يف "ثعبلا ةلود" تراهنا اذامل

النظام يسعى الستقطاب بقايا الربجوازية املدينية ورجال األعامل،
خاصة يف دمشق ،والحقًا يف حلب ،من خالل التخفيف من جرعة
السياسات االشرتاكية ،وإقناع رؤوس األمــوال السورية املهاجرة
بالعودة واالستثامر( .((2وتم إصدار قوانني تشجع عىل ذلك ،فصدر
قانون االستثامر رقم  10لعام  ،1991الذي فتح الباب واس ًعا أمام
تدفق االستثامرات وعــودة القطاع الخاص واملغرتب الذي أخذ
يستعيد تدريج ًيا نفوذه ودوره االقتصادي – االجتامعي املؤثر،
ويتحول إىل املشغل األكرب يف البالد ،ونتيجة ذلك ،ارتفع معدل النمو
يف الفرتة  1996-1991إىل نحو  7.33يف املئة ،متضاف ًرا مع املواسم
الزراعية الجيدة ،وبدء تصدير النفط السوري الخفيف بكميات
تجارية .وحدث خالل تلك الفرتة منو كبري للقوى العاملة ،وتراجع
كبري يف معدل البطالة ،وحصلت هجرة كبرية من القطاع العام إىل
القطاع الخاص الناهض بفضل فورة النمو الجديدة .غري أن النمو
عاد وانحدر يف الفرتة  2003-1997إىل نحو  2.15يف املئة ،ليشهد عام
 ،2003وكان قد مىض عىل انتقال السلطة إىل بشار األسد نحو ثالث
سنوات ،انحدا ًرا مرو ًعا فيه إىل نحو  1.1يف املئة( .((2وبدأ النظام يفقد
سطوته االقتصادية التي بناها خالل العقدين السابقني ،وتتفكك
قواعده االجتامعية ،وتتآكل مصادر رشعيته اإلنجازية ،ويرتاجع معها
دور القطاع العام ،وت ُرتك الصناعة التحويلية يف القطاع العام يف حالة
موت رسيري لصالح السوق التي سيطر عليها القطاع الخاص(،((2
وصول إىل تقويض القطاع الزراعي بعد سحب دعم مدخالت اإلنتاج،
ً
وال سيام مدخل الطاقة الرخيصة ،وارتفاع تكلفة اإلنتاج الزراعي.
 25سمري سعيفان" ،سياسات توزيع الدخل ودورها يف االنفجار االجتامعي يف سورية" ،يف:
آزاد أحمد عيل [وآخرون] ،خلفيات الثورة :دراسات سورية (الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .104-103
 26محمد جامل باروت [وآخرون] ،التقرير الوطني االسترشايف األسايس األول ملرشوع
سورية  ،2025محور االقتصاد واإلنتاجية :مسح املسارات االقتصادية الكلية وتحليل
اتجاهاتها األساسية يف سورية ( :)2005-1970املسارات املستقبلية (دمشق :برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ؛ هيئة التخطيط والتعاون الدويل ،)2007 ،ص .211
 27بدأ حافظ األسد بعد قيامه بانقالب  16ترشين الثاين /نوفمرب  ،1970وتخلصه من
القيادة اليسارية الراديكالية البعثية املعادية للمدينة السورية ،انفتا ًحا جزئيًا يف أوائل
السبعينيات عىل القطاع الخاص ،يف سياق مصالحة النظام مع املدينة ،وجذبها إىل املشاركة
يف الحياة السياسية للنظام .وشهد القطاع الخاص ،عىل الرغم من بقاء القطاع العام ممسكًا
باملفاصل األساسية االقتصادية ،تطو ًرا الفتًا من خالل العهدة إليه بوصفه مقاولً ثانويًا يف
مشاريع اإلعامر والتنمية التوسعية الكبرية يف السبعينيات ،بفضل تدفق املساعدات العربية،
وال سيام يف مجال املقاوالت واملهن الحرفية املرتبطة بقطاع التشييد والبناء ،ثم حدث انفتاح
أكرب بعد عام  1985الذي شهد إفالس املرصف التجاري السوري ،إذ شجع النظام منو القطاع
الخاص يف إطار مبادلة الديون العسكرية السوفياتية بالسلع السورية ،فصار هذا الربنامج
دعم كب ًريا لصادرات القطاع الخاص .ومتكّن النظام ،يف النصف الثاين من الثامنينيات حتى
ً
منتصف التسعينيات ،من إحراز نجاح يف التثبيت النقدي .لكنه مل ِ
ميض إىل حد إعادة الهيكلة،
لتبدأ يف مرحلة بشار األسد عملية لربلة واسعة ،مل تقم بإعادة هيكلة القطاع العام ،بل تركه
ميوت رسيريًا ملصلحة القطاع الخاص ومنو رشيحة رجال األعامل الجدد .ملزيد من التفاصيل
حول ذلك ،ينظر :املرجع نفسه ،ص .184-168
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 .2الوظيفة السياسية  -األيديولوجية
استنا ًدا إىل األدبيات التي ط ّورها قبل وصوله إىل السلطة ،ممثلة
بشعار الوحدة العربية واالشرتاكية والتحرر من االستعامر ،بلور نظام
البعث خطابًا قوميًا عروبيًا مقاو ًما ،أدى دو ًرا مركزيًا يف التأسيس
لرشعيته يف الحكم والسيطرة ،وقد زادها قوة متاهيه مع الشارع
الذي طغت عليه مشاعر االنتصار للقضية الفلسطينية ،والعداء
إلرسائيل واالستعامر الغريب .وقد ارتبط هذا الخطاب أيضً ا بظروف
نشأة الدولة الوطنية السورية بعد الحرب العاملية األوىل ،مبا هي
نتيجة لصعود أفكار القومية العربية يف أواخر القرن التاسع عرش،
وبلغت ذروتها بالثورة عىل العثامنيني عام .1916
بدأت الصحوة القومية العربية يف أواخر القرن التاسع عرش ،وتعاظم
شأنها بوصفها رد فعل عىل االنبعاث القومي الرتيك( .((2لكن يف حني
نجح األتراك يف مقاومة االحتالل الغريب وتقسيم بالدهم إىل مناطق
نفوذ ،وقع العرب يف املرشق تحت االحتالل األورويب ،وق ُّسمت بالدهم
بني القوى االستعامرية( .((2وعانت سورية تحدي ًدا معاناة مضاعفة
من هذه املسألة؛ ألنها مل تجد نفسها ضمن حدودها السياسية التي
أنشأتها اتفاقية سايكس  -بيكو املعدلة( ((3معزول ًة عن محيطها
العريب فحسب ،بل ق ُّسمت سورية الطبيعية نفسها التي نص عليها
إعالن االستقالل يف  8آذار /مارس  1920من املؤمتر السوري العام إىل
أربع دول ،هي :سورية واألردن وفلسطني ولبنان ،ثم خرست سورية
أجزاء أخرى من كيانها الوطني الصغري بضم تركيا لواء إسكندرون
عام  ،1938ليبقى لها ساحل قصري عىل البحر املتوسط ،وقيام إرسائيل
باحتالل مرتفعات الجوالن عام  ،1967وضمها إليها عام .1980
علم أن الطرفني استمدا أفكارهام من األدبيات األملانية يف تحقيق الحلم القومي.
28
ً
لكن بسبب نزوع الفريقني إىل إقامة مرشوع أمة ،أساسه الثقافة واللغة والعرق (اإلثنية)
وقع االفرتاق.
 29وقد نتج من ذلك تطابق كبري ،وإن مل يكن كليًا ،بني السكان واألرض ،يف حالة تركيا
ساهم يف تحولها إىل دولة  -أمة مكتملة املالمح والصفات ،وقد ساعد ذلك األتراك يف االنتقال
من الرتجمة األملانية للفكرة القومية ،حيث تعد الثقافة واللغة أساس االنتامء القومي وبناء
األمة إىل التفسري الفرنيس ،حيث تع ّد الدولة ،أي الكيان السيايس ،الحاضنة التي تقيم بني
جنباتها األمة ،وتنتهي بإقامتها نزعات التطلع إىل ما وراء الحدود ،حيث يوجد سكان آخرون
يشرتكون يف اللغة والثقافة .لكنهم ينتمون إىل كيانات سياسية أخرى يقيمون فيها ،وهي
الحال التي وجد عليها عرب املرشق أنفسهم ،بعد اتفاقية سايكس  -بيكو ووقوعهم تحت
االحتالل األورويب.
ُ 30عدّلت االتفاقية يف اجتامع بني لويد جورج ،رئيس الحكومة الربيطانية ،وجورج
كليمنصو رئيس الوزراء الفرنيس ،يف أوائل كانون األول /ديسمرب  ،1918بحيث تنازلت فرنسا
لربيطانيا عن فلسطني واملوصل ،بعد أن كانت فلسطني منطقة دولية ،واملوصل يف نطاق
منطقة النفوذ الفرنيس يف اتفاقية سايكس  -بيكو األصلية ،يف مقابل تنازل بريطانيا لفرنسا
عن سورية (ضم ًنا لبنان الالحق) .لكن هذه التسوية كانت هشة ،واستمرت املشاحنات حولها
إىل أن كُ ّرست باتفاق  15-13أيلول /سبتمرب  1920الذي حلت مبوجبه القوات الفرنسية مكان
القوات الربيطانية ،مبا ميكن تسميته باتفاقية سايكس  -بيكو املعدلة.
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لذلك منذ إعالن قيام اململكة السورية عام  ،1920واجهت سورية
حالة من "التشويش" املتعلق بهويتها الوطنية ،وضغوطًا عىل هذه
الهوية من مستويني :املستوى فوق الوطني ،وقد نشأ منه رفض
جزء معترب من النخب السورية االعرتاف بالتقسيامت االستعامرية،
وإرصارهم عىل فكرة سورية الطبيعية (القوميون السوريون) ،أو
باعتبارها جز ًءا من أمة عربية أكرب ،تبلورت أيديولوج ًيا من خالل
أفكار القومية العربية ،وسياس ًيا من خالل حكم حزب البعث الذي
سيطر عىل السلطة فيها أكرث من نصف تاريخها السيايس املعارص
( .)2011-1963أما املستوى الثاين ،فهو املستوى تحت الوطني،
مرتبط بوجود انقسامات مجتمعية عميقة عىل ُصعد مختلفة
(طبقية ،ومناطقية ،وجهوية ،وطائفية) ،وإن ظل أبرزها هو االنقسام
الريفي – املديني ،وبرز أكرث حدة بني املدن الكربى (دمشق وحلب
وحامة وحمص) وأريافها( .((3ويف حني ركّز النظام عىل الهوية العربية؛
خصوصا ،دفعه ذلك إىل تب ّني
لتجاوز االنقسامات الطائفية والدينية،
ً
نسخة "متشددة" من القومية العربية ،ساعد يف تبلورها أيضً ا احتالل
فلسطني والرصاع مع إرسائيل .كانت سورية تعاين أيضً ا انقسامات
عىل أساس طبقي ،بني النخب التجارية واإلقطاعية التي ورثت الحكم
من العثامنيني ،وتحكمت يف السلطة بعد خروج املستعمر الفرنيس،
وطبقة متوسطة كان التعليم محور صعودها ،إىل جانب طبقة
الفالحني التي سلك أبناؤها طريق الجيش والحزب للسيطرة عىل
الدولة ،فتعمق االنقسام عىل أساس مديني  -ريفي(.((3
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واستمراره يف إبراز هويته املقاومة من خالل معارضته التفاقات
كامب ديفيد بني مرص وإرسائيل عام  ،1978واتفاقية السالم املرصية -
اإلرسائيلية  ،1979ودوره الفاعل يف تشكيل ما يسمى "جبهة الصمود
والتصدي" ( )1978التي حاولت ملء الفراغ الذي تسبب فيه خروج
مرص من الصف العريب( ،((3ومشاركته يف صد الغزو اإلرسائييل للبنان
عام  ،1982واملواجهة التي وقعت مع األسطول السادس األمرييك فوق
لبنان خالل عامي  1983و ،1984ثم العزلة والحصار التي واجهها يف
الفرتة  1990-1986من الدول الغربية ،بعد اتهامه مبحاولة تفجري
طائرة "العال" اإلرسائيلية يف مطار هيرثو بلندن عام  ،1986ورفعه
شعار التوازن االسرتاتيجي بني سورية وإرسائيل ( ،)1989-1982بعد
أن كان يطرح التوازن االسرتاتيجي بني العرب وإرسائيل.
برع نظام البعث يف استخدام الخطاب القومي املعادي للغرب
وإرسائيل يف كل مناحي الحياة تقريبًا ،وعمل عىل ترسيخه عرب
التعليم واإلعالم والتنشئة االجتامعية التي تبدأ من سنوات التعليم
وصول إىل الجامعة ،عرب هياكل تنظيمية صارمة ،متاثل ما كان
ً
املبكر،
سائ ًدا يف دول املعسكر االشرتايك ،وتبدأ مع منظمة طالئع البعث
يف الصفوف املدرسية االبتدائية ،ثم اتحاد شبيبة الثورة يف املرحلة
فضل
اإلعدادية ،واالتحاد الوطني لطلبة سورية يف املرحلة الجامعيةً ،
عن الجهاز الحزيب الذي يسيطر عىل عمليات التوجيه املعنوي يف
الجيش وأجهزة األمن واملدارس والقطاع العام وبريوقراطية الدولة
ومؤسساتها ،واالتحادات املهنية (أطباء ،ومهندسون ،ومعلمون  ...إلخ)
والتنظيامت الحرفية والنقابية ،العاملية والفالحية والنسائية ،وكانت
تعنى بالوصول إىل كل عامل وعاملة وفالح وفالحة يف أبعد نقطة
نائية من سورية ،يف إطار سياسة "تبعيث" الدولة واملجتمع(.((3

حل لبعض
مثّل الخطاب القومي العرويب ،املقاوم للغرب وإرسائيلً ،
هذه التناقضات التي عاشتها سورية ،وصار أيضً ا أحد أبرز مصادر
رشعية نظام البعث فيها ،ومثّل أيضً ا سال ًحا فعالً يف مواجهة الخصوم؛
إذ سعى النظام إىل إضعاف خصومه وتقويض صدقيتهم ،من خالل
نعتهم بالتبعية للغرب والتآمر عليه بسبب مواقفه من قضية
فلسطني وعدائه للسياسات االستعامرية الغربية ،وقد نجح يف ذلك
إىل حد بعيد ،وظل يُنظر إليه باعتباره أحد مراكز املواجهة مع الغرب
وإرسائيل حتى نهاية الحرب الباردة .صحيح أن رشعية النظام اهتزت
بشدة بسبب حرب حزيران /يونيو  ،1967والهزمية أمام إرسائيل
وخسارة الجوالن ،لكنه متكّن من تجاوز ذلك من خالل االستثامر
يف "النرص" الجزيئ الذي تحقّق ضد إرسائيل يف حرب عام ،1973

وبغض النظر عام إذا كان نظام البعث مؤم ًنا بالخطاب القومي العريب،
ّ
وقضية فلسطني باعتبارها قضية العرب املركزية األوىل ،أم أنه استخدمها
لتعزيز رشعيته وتكريسها فحسب ،فقد كان لهذا الخطاب صدى
واسع يف الشارع السوري الذي كانت ميوله القومية والتزامه بالقضية
الفلسطينية سابقة عىل نظام البعث ،وحتى عىل نشأة حزب البعث
نفسه ،وراسخة أيضً ا ،بدليل تطوع عدد مهم من السوريني للمشاركة
يف الثورة الفلسطينية الكربى عام  ،((3(1936ويف حرب فلسطني عام
دعم ملرص
 ،1948والتظاهرات التي خرجت يف شوارع املدن السورية ً

 31ينظر :خلود الزغري ،سورية الدولة والهوية :قراءة حول مفاهيم األ ّمة والقومية
والدولة الوطنية يف الوعي السيايس السوري (( )1963-1946الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2020 ،ص .35-32
 32توقع عامل االجتامع الفرنيس جاك ويلرس ،يف أربعينيات القرن العرشين ،أن "العامل
األعمق واألكرث أهمية الذي سيقرر مستقبل سورية هو :ماذا سيحدث للفالح السوري .وأن
مشكلة الفالحني ستضغط عا ًما بعد عام وكيفية حلها سيقرر ليس شكل الدولة وهيكليتها
فحسب ،بل مستقبل املرشق وحضارته" ،ينظر :ديب ،ص .128

 33شُ كلت جبهة الصمود والتصدي ،ردًا عىل زيارة الرئيس املرصي محمد أنور السادات
للقدس ،من سورية وليبيا واليمن الجنويب والجزائر والعراق ومنظمة التحرير الفلسطينية.
 34جاد الكريم الجباعي" ،البنية التسلطية للنظام السوري :النشأة والتطور واملآل" ،يف:
عيل [وآخرون] ،ص 229-224؛ ديب ،ص .343-334
 35يعد السوري عز الدين القسام ،مفجر ثورة  1936يف فلسطني؛ إذ أدى استشهاده يف
مهم يف إطالقها ،ومن الشخصيات
مواجهات مع قوات االحتالل الربيطاين قرب جنني دو ًرا ً
السورية التي برزت يف الثورة أيضً ا فوزي القاوقجي وسعيد العاص ومحمد األشمر ،وغريهم.
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يف قرارها تأميم قناة السويس وصد العدوان الثاليث عام  ،1956ثم
الضغط الشعبي إلقامة وحدة معها عام  ،1958والدعم الكبري الذي
ق ّدمه السوريون لثورة الجزائر وحربها التحريرية الوطنية يف الفرتة
 .1962-1954ومن هذا الباب مثّل خطاب البعث ص ًدى ملواقف رشائح
رئيسا من مصادر رشعيته.
كبرية من السوريني ،ومن ثم مصد ًرا ً

السورية للمعلوماتية ،بد ًءا من عام  .1997وأدت هذه التطورات
إىل فقدان الدولة سيطرتها عىل وسائل اإلعالم وتدفق املعلومات،
وتاليش دورها بوصفها حارس بوابة  ،Gatekeeperوهي السيطرة
التي مكنت النظام من بلورة مرشوعه املقاوم فكريًا ونرشه وفرض
هيمنته الثقافية عىل املجتمع من خالله نحو أربعة عقود.

تع ّرض هذا الخطاب والهياكل التنظيمية التي تتوىل الرتويج له
له ّزة كبرية بانتهاء الحرب الباردة ،وقد واجه النظام (علامين الوجه،
أصل صعوبة يف تفسري تحالفه مع نظام ديني غري
قومي التوجه) ً
عريب (إيران) ضد دولة عربية يحكمها الجناح اآلخر لحزب البعث
(العراق) خالل الحرب العراقية  -اإليرانية ( .((3()1988-1980لكن
خطابه القومي املعادي للغرب وإرسائيل دخل يف مرحلة أزمة شاملة
بعد أن قررت سورية االنضامم إىل التحالف الدويل الذي قادته
الواليات املتحدة إلخراج العراق من الكويت عام  ،1991ثم موافقتها
عىل االنضامم إىل عملية السالم مع إرسائيل يف العام نفسه .وهذه
هي املرحلة نفسها التي أخذت تشهد أيضً ا صعود أيديولوجيات
منافسة :ليربالية استمدت زخمها من انتصار الغرب يف الرصاع الكبري
مع الشيوعية( ،((3وانهيار األطر األيديولوجية والنظرية املاركسية
والشيوعية لصالح فضاء من األيديولوجيات الليربالية .لكن التحدي
األكرب جاء من التيارات اإلسالمية التي صعدت يف عموم املنطقة،
لتمأل الفراغ الذي خلّفه انحسار الخطاب القومي العريب بعد هزمية
عام  ،1967ثم تص ّدع النظام اإلقليمي العريب نتيجة الغزو العراقي
للكويت ،وإلسهامها أيضً ا يف هزمية االتحاد السوفيايت يف أفغانستان،
ومن ثم ،يف إنهاء الحرب الباردة.

أمام هذه التطورات ومنافسة األيديولوجيات األخرى ،سواء أكانت
إسالمية أم ليربالية ،وصعود منط حياة استهاليك ،بدأ يتضح بانتهاء
عهد حافظ وبداية عهد بشار مقدار "اإلفالس" األيديولوجي والفكري
الذي وصل إليه النظام ،وتراجع قدرته عىل االستمرار يف الهيمنة
الفكرية والثقافية .وبدأت تربز محدودية السيطرة يف هذا املجال
مع اتساع نشاط الجامعات الدعوية اإلسالمية التي اضطر النظام
إىل مسايرتها نتيجة ظروف داخلية وخارجية متشابكة ،سنأيت عىل
تفصيلها الحقًا ،من جهة ،وتنامي الوعي لدى الشباب ،خاصة
بحقوقهم املدنية والسياسية مع تبلور معارضة مدنية ،وإن ظلت
محدودة ،بسبب تضييق النظام عليها ،من جهة أخرى.

مل يواجه الخطاب القومي العريب الذي تب ّناه النظام أزمة عميقة
عىل املستوى النظري والفكري (مبعنى الرسالة) فحسب ،بل برز
التحدي أيضً ا يف تخلّف أدواته وقنوات إيصاله إىل الجمهور ،مع
انتهاء احتكار الدولة ألدوات الدعاية واإلعالم بسبب ثورة االتصاالت
والفضاء املفتوح ،وتراجع دور الجهاز الحزيب والنقابات واالتحادات
مهم يف عملية تسييس املجتمع وأدلجته ،مبا
املهنية التي أدت دو ًرا ً
وصول إىل تفكيكها الحقًا باعتبارها عقبة يف
ً
يتوافق ورؤية النظام،
وجه مرشوع اللربلة االقتصادية الذي بدأه النظام يف عهد بشار األسد.
وقد أدت التطورات التكنولوجية الكبرية إىل انتشار البث الفضايئ
الذي دخل البالد عىل نطاق واسع يف النصف الثاين من التسعينيات،
إىل درجة عجزت الدولة عن تنظيمه أو التحكم فيه ،وظهر اإلنرتنت
رئيسا للجمعية
الذي أدى بشار األسد دو ًرا ً
مهم يف إدخاله حينام كان ً
 36وقد أدى ذلك إىل انهيار جبهة الصمود والتصدي.
 37متثلت يف أطروحة "نهاية التاريخ" ،وانتصار الفكر الرأساميل لفرانسيس فوكوياما.

 .3الوظيفة األمنية
يعد توفري األمن يف قمة هرم الخدمات السياسية للدولة الحديثة
وأحد أبرز مصادر رشعيتها( ،((3ويشمل ذلك صد العدوان الخارجي
والحفاظ عىل اإلقليم الوطني ،وعدم السامح بأي تنازل عن جزء
أي
منه ،وحفظ األمن والنظام العام وتطبيق القانون ،والقضاء عىل ّ
تهديد يف البيئة الداخلية ،مبا يف ذلك محاربة الجرمية ،وتنظيم العالقة
بني املواطنني ،وحل مشكالتهم وخالفاتهم بوسائل قانونية .وتحظى
الخدمة األمنية باألهمية القصوى نظ ًرا إىل كونها الرشط الالزم لتوفري
باقي الخدمات األساسية .ويع ّد احتكار الدولة لوسائل العنف وقدرتها
عىل فرض األمن والنظام العام من جهة ،وحفظ بقاء الدولة من أي
رئيسا من مصادر رشعيتها.
تهديد خارجي من جهة أخرى ،مصد ًرا ً
لكن ميكن أن يتحول مصدر الرشعية هذا إىل مصدر تهديد للمجتمع،
إذا اختلّت الصيغة التي يقوم عليها ،وهي :أن يتنازل املجتمع عن
جزء من حقوقه وحرياته يف مقابل الخدمات األمنية التي تقدمها
الدولة له .وقد يقبل املجتمع ،يف إطار نظام ريعي ،غياب الحريات
العامة ،وحتى حدوث شكل من أشكال التغول األمني للدولة عليه،
يف حال ُع ّوض ذلك بتوفري الخدمات األساسية من صحة وعمل
وتعليم ،إىل جانب تحقيق األمن واالستقرار ،مبا يحفظ حياة الناس
ويحمي ممتلكاتهم الخاصة(.((3
38 Robert I. Rotberg, "Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes
and Indicators," in: Rotberg, pp. 1-26.
39 Eizenstat, Porter & Weinstein, p. 136.

16
من هذا املنظور ،ميكن القول إن دولة البعث كانت دولة أمنية
بامتياز شكّل الهاجس األمني تفكريها ،وكان منط حكمها مركزيًا(،((4
فأنشأت ،من جهة ،عد ًدا كب ًريا من األجهزة األمنية لضبط الجيش
ومنع انقالبه عليها ،وضبط املجتمع ومنع خروجه عليها .ومن جهة
أخرى ،تعزيز قدراتها يف فرض األمن املجتمعي ،باعتباره أحد مظاهر
هيبتها .واهتمت دولة البعث أيضً ا بتعزيز قدراتها العسكرية ملواجهة
محاوالت إطاحتها من الخارج أيضً ا .وعىل الرغم من أن الدولة
السورية تح ّولت ،منذ استالم حزب البعث السلطة ،إىل كائن شمويل
مستبد سياس ًيا ومتسلط أمن ًيا ،فإنها متكنت يف املقابل من تحقيق
حالة من االستقرار خاصة يف سنوات عهد حافظ األسد ،افتقرت
إليها سورية خالل السنوات التي سبقت ذلك .فقد شهدت سورية
ما ال يقل عن  15انقالبًا أو محاولة انقالبية خالل الفرتة بني أول
انقالب عسكري (آذار /مارس  )1949ووصول حافظ األسد إىل الحكم
(ترشين الثاين /نوفمرب  ،)1970وقد انعكست خالل تلك الفرتة حالة
عدم االستقرار السيايس عىل الوضع األمني واالقتصادي للبالد؛ لذلك
شكّل نجاح حزب البعث يف تحقيق االستقرار الداخيل ،والتأسيس
رئيسا من مصادر رشعيته ،عىل الرغم
لحكم مركزي قوي ،مصد ًرا ً
من أن أداءه يف مواجهة التحديات األمنية اآلتية من الخارج مل يكن
ناج ًحا باملثل ،ألن ه ّم النظام األول ظل عىل الدوام متمحو ًرا حول
فكرة بقائه ،ولو كان ذلك عىل حساب الدولة التي يحكمها .وكان
الفتًا أن اعترب النظام هزمية  1967نكسة فحسب؛ ألنها فشلت يف
إسقاطه عىل الرغم من أنها تسببت يف خسارة أجزاء مهمة من البالد
وتدمري القدرات العسكرية للجيش .وقد دفع فشل دولة البعث يف
مواجهة العدوان عليها من الخارج ،خاصة يف مواجهة إرسائيل ،إىل
التعويض عن ذلك بإظهار قدرتها عىل تحقيق األمن الداخيل ،وتقديم
الخدمات األساسية للجمهور واالعتامد عىل خطاب قومي متشدد،
بوصف ذلك أدوات أساسية لرتميم رشعيتها وضامن استمراريتها.
وقد مكّن النرص الجزيئ الذي تحقق عام  1973من تركيز سلطات
واسعة بيد الرئيس ،فأنشأ ما أصبح يعرف ،بحسب رميوند هينبوش،
نظام رئاسة مليك  ((4(Presidential Monarchyعامده الجيش
واألمــن ،ويتصل باملجتمع بجهاز واسع من بريوقراطية الدولة
والحزب ،يف إطار تحالف واسع يشمل الطبقة الوسطى وطبقة
 40ورسى األمر نفسه عىل مستوى املحافظات؛ إذ كانت اللجنة األمنية يف كل محافظة
هي صاحبة القرارات يف كل يشء ،ويف تعيني املديرين عىل مستوى املحافظة ،وكان الحزب
عض ًوا يف اللجنة األمنية للمحافظة .غري أنه منح رشف ًيا مهمة رئاسة عرب ترؤس أمني فرع
الحزب لها ،يف حني امتلك كل عضو يف اللجنة حق الفيتو عىل أي قرار ،بحيث ال تصدر قراراتها
إال باإلجامع .ينظر :باروت ،العقد األخري.
41 Raymond Hinnebusch, "Syria: From 'Authoritarian Upgrading' to
Revolution?" International Affairs, vol. 88, no. 1 (January 2012), p. 96.
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العامل والفالحني .هذا التحالف القائم عىل روابط مصلحية وزبائنية،
يف نظام شبه ريعي توزيعي ،عامده االستقرار الداخيل وخطاب
مقاوم للغرب وإرسائيل ،أعطى النظام الرشعية التي يحتاجها للحكم
أكرث من عقدين .وقد متكّن بسبب هذا التحالف من مواجهة أكرث
التحديات الداخلية والخارجية التي واجهته؛ حتى انتهاء الحرب
الباردة ،مبا يف ذلك انتفاضتا اإلخوان املسلمني ( 1964و)1982-1979
والهزمية أمام إرسائيل عام  ،1967والضغوط الغربية ،مبا فيها الحصار
الذي فرض عىل سورية يف الفرتة  .1990-1986والواقع أن نظام
البعث بلغ ذروة رشعيته يف الفرتة  ،1979-1974حيث متكّن بفضل
حرب ترشين األول /أكتوبر  ،1973من استعادة جزء من األرايض التي
احتلتها إرسائيل عام  ،1967وفرض حالة غري مسبوقة من االستقرار
الداخيل ،وتحقيق نسب منو مرتفعة وصلت إىل نحو  11يف املئة،
بسبب املساعدات التي جاءت من دول الخليج ،ومكنت النظام
من تنفيذ جزء كبري من أهداف سياساته العامة يف الصحة والتعليم
والبنية التحتية ،وتوسعة القطاع العام الصناعي.

ً
ثالثا :تآكل مصادر الشرعية :أزمة
الثمانينيات
مل متنع قدرة النظام عىل االستمرارية من بروز تحديات كربى أخذ
يواجهها بد ًءا من مطلع الثامنينيات ،وخالل تلك املرحلة بدأت
موارد النظام املالية يف النضوب بسبب سياساته الداخلية والخارجية.
فخارج ًيا أدى وقوف سورية إىل جانب إيران يف الحرب مع العراق
إىل خسارة جزء كبري من املساعدات الخليجية التي كانت أقرتها قمة
بغداد عام  1978لدول الطوق العربية ،بعد تعليق عضوية مرص يف
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جامعة الدول العربية( ،((4ومل تتمكن املساعدات اإليرانية من تعويض
املال الخليجي ،عىل الرغم من شحنات النفط التي كانت ترسلها
إيران لتعويض سورية عن خسائر إغالق أنبوب النفط العراقي املار
باألرايض السورية بد ًءا من عام  .((4(1982أما داخليًا فقد بدأ القطاع
العام ينئ تحت ضغط التوسع الكبري الذي شهده يف السبعينيات،
بوصفه جز ًءا من سياسات النظام االجتامعية تجاه قواعده ،وأخذ
يعاين ضعف اإلنتاجية والفساد واملحسوبية ومحدودية التشغيل،
بسبب أزمة الكهرباء الخانقة .ومع تضخم أجهزة األمن التي أوكل
إليها حامية النظام ،وال سيام بعد أحداث حامة ( ،)1982وحتى تبقى
مضمونة الوالء ،تم التغايض عن تجاوزاتها وفسادها .وقد أدت هذه
املامرسات إىل استنزاف القطاع العام وعرقلة نشوء بيئة استثامرية
شفافة ،تشجع نشوء قطاع خاص قوي يسهم يف بناء االقتصاد الوطني،
يف ظل غياب سيادة القانون وعدم استقاللية القضاء .وساهم الرصاع
مع إرسائيل أيضً ا يف استنزاف امليزانية العامة للدولة ،وتحويل أجزاء
كبرية من األموال املخصصة للخدمات واالستثامر والتوظيف إىل
املجهود الحريب ،خاصة بعد أن رفع النظام شعار التوازن االسرتاتيجي
مع إرسائيل ()1989-1982؛ لتعويض غياب مرص عن موازين القوى
بني العرب وإرسائيل( ،((4وتجلت آثاره يف اجتياح إرسائيل لبنان ،يف
ما سمي بعملية الليطاين عام  ،1978ثم يف غزو لبنان عام 1982
واحتالل بريوت.

 42استمرت السعودية يف تقديم  750مليون دوالر إىل سورية ،مبوجب مقررات قمة
بغداد حتى عام  1984ظ ًنا منها أن هذا يعطيها نفوذًا عىل دمشق ومينع دفعها كليًا إىل
الحضن اإليراين .ينظر:
Jubin M. Goodarzi, Syria and Iran: Diplomatic Alliance and Power Politics in
the Middle East (London: I. B. Tauris, 2008), p. 111.
43 Ibid., pp. 54-55, 111-112.
 44ديب.492-489 ،
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حاول حافظ األسد خالل تلك املرحلة تحويل سياساته الخارجية إىل
سلعة اسرتاتيجية ومصدر ريعي جيوسرتاتيجي للدخل الوطني ،يساعده
يف مواجهة الصعوبات االقتصادية التي أخذ نظامه يواجهها باطّراد،
سواء من خالل استخدام الرصاع مع إرسائيل واملواجهة مع الواليات
املتحدة ،للحصول عىل مساعدات عسكرية من موسكو ،خاصة بعد
أن وقّع معها معاهدة صداقة وتعاون عام  ،1980أو من خالل سعيه
لتحويل نفسه إىل قناة تواصل بني دول الخليج العربية وإيران بعد
الثورة ،ومن خالل ذلك الحصول عىل مساعدات مالية من الخليج،
لكن هذه االسرتاتيجيات بدت محدودة األثر يف الثامنينيات(.((4
وقد اتضح مدى هشاشة النظام اقتصاديًا خالل تلك املرحلة ،حينام
دخل القطاع العام يف حالة شلل تام نتيجة العجز عن توفري املواد
أول ،ثم بسبب
األولية الالزمة للصناعة ،بسبب ندرة العملة الصعبة ً
العقوبات األوروبية التي فُرضت عىل خلفية اتهام سورية بالتخطيط
لتفجري طائرة "العال" اإلرسائيلية يف مطار هيرثو بلندن عام ،1986
فتوقف اإلنتاج يف بعض الرشكات كليًا ،وما تبقى منها أوقفته أزمة
الكهرباء ،وعدم القدرة عىل تحديث وسائل اإلنتاج املتقادمة .وتم
بسبب ذلك تجميد جزء كبري من املزايا والتعويضات االجتامعية،
تقليصا كب ًريا،
كام جرى تقليص عمليات التوظيف يف أجهزة الدولة
ً
وتثبيت سلّم الرواتب التي بات توفريها ميثل ه َّم الحكومة األول،
وتأخر دفع الرواتب يف بعض مؤسسات القطاع العام الخارسة شهو ًرا
عديدة ،وتب ّنت الحكومة سياسة ربط الرواتب باإلنتاج ،حيث طلب
من كل رشكة أن متول نفسها بنفسها ،ومن خالل إنتاجها ،وهذا
أدى إىل اقتصار دفع الرواتب عىل الرشكات املنتجة .وبحلول عام
 ،1990انخفض اإلنفاق الحكومي من  50يف املئة إىل  25يف املئة
من الناتج املحيل ،وفرغت الخزينة تقريبًا من أي عملة صعبة الزمة
السترياد الحاجات األساسية( .((4وتك ّون إجامع داخل النظام عىل أن
الحل للخروج من هذا املأزق هو توفري بيئة جاذبة لالستثامرات
الخارجية ،وإحياء القطاع الخاص ،وتشجيعه عىل املشاركة يف تح ّمل
األعباء والحلول محل الدولة ربة العمل الرئيس .لكن مل يحصل
إجامع حول املدى الذي ميكن أن تذهب إليه اإلصالحات وعملية
اللربلة االقتصادية.
وهكذا ،مع نضوب مصادر الرشعية من خالل تناقص موارد الريع
الخارجية ،وتوقف عجلة التنمية ،ومن ثم تآكل رشعية اإلنجاز،
وتقلص قدرة الدولة عىل توفري السلع والخدمات لجمهورها ،وتراجع
صدقية الخطاب األيديولوجي ،والعزلة يف العامل العريب بسبب
45 Goodarzi, p. 114.
46 Hinnebusch, p. 97.
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املوقف من الحرب العراقية  -اإليرانية ،واملواجهات مع منظمة
التحرير الفلسطينية يف لبنان؛ فقد تضخّم دور األمن ،وازداد اعتامد
النظام عليه أدا ًة للقهر ،به يضبط حركة املجتمع .وقد استفادت
األجهزة األمنية من هذه الظروف والتهديد الذي واجهه النظام بعد
املواجهة مع اإلخوان املسلمني ،لتوسع صالحياتها إىل أبعد مدى
ممكن ،ما ح ّول سورية إىل دولة بوليسية ،يعتمد بقاء النظام فيها
عىل القوة العارية ،بعد تآكل مصادر الرشعية األخرى.

رابعا :الهروب من تبعات انتهاء
ً
(((4
الحرب الباردة
مع انتهاء الحرب الباردة ،ويف ضوء التحديات الجسيمة التي واجهتها،
كان يفرتض بالدول العربية الحليفة ملوسكو أن تسلك مسلك دول أوروبا
الرشقية التي انهارت نُظم الحكم فيها مع تصدع االتحاد السوفيايت،
وفقدت إما املظلة الدفاعية التي كانت تتمتع بها مبوجب "معاهدات
صداقة" تم توقيعها معه (العراق  ،1972سورية  ،1980اليمن الجنويب
 )1979أو فقدت املساعدات العسكرية التي كانت تتلقاها منه،
بالتزامن مع انهيار أسعار النفط العاملية (الجزائر وليبيا) ،حيث تعاونت
مهم يف انهيار
السعودية مع واشنطن يف تخفيض األسعار التي أدت دو ًرا ً
االتحاد السوفيايت ،الذي كان اقتصاده يعتمد هو اآلخر عىل نحو كيل
تقري ًبا عىل تصدير النفط( .((4وكانت الجزائر أول دولة حليفة للسوفيات
تظهر عليها أعراض انتهاء الحرب الباردة ،وقد متثّل ذلك يف احتجاجات
ترشين األول /أكتوبر  ،1988والتي اضطرت النظام إىل القيام بإصالحات
سياسية مل يستطع تح ّمل تبعاتها الحقًا ،لتدخل البالد يف أتون حرب
أهلية بد ًءا من عام  1992واستمرت حتى مطلع األلفية الجديدة .أما
العراق فقد غزا الكويت بحثًا عن حل ملشاكله االقتصادية ،بعد انتهاء
الحرب مع إيران .يف حني وجد النظام املاركيس يف اليمن الجنويب الحل يف
الوحدة مع الشامل املدعوم من دول الخليج العربية الغنية .أما معمر
 47يرى روس هاريسون بوجود عالقة وثيقة بني انتهاء الحرب الباردة وسقوط االتحاد
السوفيايت عام  ،1991من جهة ،وانهيار الدولة يف بعض أرجاء العامل العريب بعد نحو عقدين
من ذلك ( ،)2011من جهة أخرى .والحظ أن الدول العربية التي شهدت الدولة فيها انهيا ًرا
يف سياق ثورات الربيع العريب (سورية وليبيا واليمن) ،تشرتك جمي ًعا يف أنها حليفة لالتحاد
السوفيايت ،وكانت معتمدة عىل دعمه ومساندته ،يف حني أن دولً عربية أخرى شهدت
ثورات (مرص وتونس) ،أو عرفت احتجاجات اجتامعية ،مثل األردن والبحرين واملغرب و ُعامن
والكويت؛ تجنبت مصري الدول الحليفة للسوفيات .ينظر:
Ross Harrison, "Shifts in the Middle East Balance of Power: An Historical
Perspective," Reports, Al Jazeera Center for Studies, 2/9/2018, pp. 6-7,
accessed on 30/11/2021, at: https://bit.ly/3m8JbE6; Hinnebusch, pp. 95-113.
48 Georgy Manaev, "How Saudi Arabia's Oil Policy Triggered the
Collapse of the USSR," Russia Beyond, 13/3/2020, accessed on 30/11/2021,
at: https://bit.ly/2KmFzeh
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القذايف ( )2011-1969فقد قام بتسليم سالحه النووي والتوصل إىل
تسوية مع واشنطن أ ّمنت له البقاء يف الحكم حتى عام  .((4(2011غري أن
سورية الدولة الوحيدة من بني حلفاء االتحاد السوفيايت التي بدت كأنها
نجت يف تلك الفرتة من تداعيات كبرية بسبب انهياره .حاولت سورية
أن توائم نفسها مع املتغريات الكبرية التي أخذت تفعل فعلها يف النظام
الدويل كام يف البيئات الداخلية للدول ،واتبع النظام فيها مزي ًجا من
غي النظام تحالفاته
اسرتاتيجيات البقاء الخارجية والداخلية .فخارجيًاّ ،
فانتقل إىل املعسكر األمرييك مستغلً الغزو العراقي للكويت ،فشارك يف
إفشاله ،ثم انخرط يف عملية السالم تحت رعاية أمريكية ،مبتع ًدا عن
إيران ،وشكّل بذلك رك ًنا أساس ًيا من أركان محور االعتدال الذي سيطر
عىل السياسة العربية ،مبظلة أمريكية ،إىل جانب مرص والسعودية طوال
عقد التسعينيات(.((5
وقد حصلت سورية ،لقاء مواءمة سياساتها الخارجية مع املتغريات
اإلقليمية والدولية مبا يف ذلك مشاركتها يف حرب تحرير الكويت،
عىل مساعدات خليجية كبرية ،إذ ق ّدمت الكويت والسعودية من ًحا
وقروضً ا وهبات بلغت قيمتها اإلجاملية نحو  4مليارات دوالر( ،((5من
ضمنها تزويد الكويت مؤسسة الطريان السورية بعدد من الطائرات
تعبريا عن
التجارية من طراز بوينغ  ،((5(727بعد موافقة واشنطنً ،
رضاها عن دور دمشق يف إرسال فرقة عسكرية حاربت إىل جانب
التحالف الدويل الذي قادته الواليات املتحدة إلخراج العراق من
الكويت .وجرى أيضً ا متويل مد وتوسيع شبكة الهاتف ،وإصالح
واستكامل بناء بعض الطرق الحيوية والجسور ومشاريع البنية
خصوصا حول العاصمة دمشق ،مبوجب اتفاقات متويل مع
التحتية،
ً
الصندوق الكويتي للتنمية ،وأعيد تشغيل بعض مؤسسات القطاع
العام املتعرثة(.((5
وساعد اكتشاف كميات تجارية من النفط يف رشق البالد وشاملها
الرشقي ،بجهود واستثامرات غربية ،يف الحصول عىل عائدات مالية
مهمة من إنتاج نحو  600ألف برميل يوم ًيا ،ص ّدرت سورية منها
49 Malfrid Braut-Hegghammer, "Giving Up on the Bomb: Revisiting
Libya's Decision to Dismantle its Nuclear Program," Wilson Center,
23/10/2017, accessed on 30/11/2021, at: https://bit.ly/3gYGBhx
 50ينظر مروان قبالن" ،صعود تنظيم الدولة وتح ّوالت النظام اإلقليمي يف املرشق العريب"،
سياسات عربية ،العدد ( 12كانون الثاين /يناير  )2015ص .10-9
51 Villanger Espen, "Arab Foreign Aid: Disbursement Patterns, Aid
Policies and Motives," in: CMI Report (Bergen: Chr. Michelsen Institute,
2007), p. 10.
 52مؤسسة الطريان العربية السورية ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3GKTy9e :
 53الصندوق الكويتي للتنمية" ،بيانات مشاريع الصندوق ،سوريا" ،شوهد يف
 ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3Ae9azg :
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نحو  400ألف برميل يوم ًيا ،يف ما ُوصف يومئذ بـ "استنضاب النفط"
للحصول عىل العملة الصعبة ،بد ًءا من منتصف التسعينيات( .((5وساعد
االنفتاح عىل العراق ،منذ عام  ،1997يف الحصول عىل نحو  200ألف
برميل يوم ًيا من النفط العراقي بأسعار مخفضة ،وإعادة بيعه بسعر
السوق ،يف إطار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أقرته األمم املتحدة
لتاليف وقوع كارثة إنسانية نتيجة العقوبات التي فُرضت عىل العراق
بعد غزوه الكويت عام  .((5(1991وقد سمحت هذه الكمية من النفط
لسورية بأن تزيد حصتها يف سوق النفط العاملية ،وأن تحصل عىل
أمس
إيرادات تبلغ مليار دوالر سنويًا من العملة الصعبة التي كانت يف ّ
الحاجة إليها( .((5وتح ّول العراق إىل سوق رئيسة لتصدير املنتجات
السورية ،فساعد هذا يف إعادة دوران عجلة االقتصاد ،وازدهار
عمل القطاع الخاص الصناعي .وقد بدأ االنفتاح عىل العراق بعد أن
تعقدت إمكانية التوصل إىل اتفاق سالم مع إرسائيل بعد فوز اليمني
يف انتخابات عام  ،((5(1996وهي االسرتاتيجية التي انخرط النظام فيها
بد ًءا من عام  1991لتأمني رشعية بديلة من رشعية املقاومة ،عىل أمل
أن تؤدي إىل تدفق استثامرات غربية تنهض باالقتصاد املتعرث .وقد
سمحت عملية السالم بخفض اإلنفاق العسكري السوري ،من  18يف
املئة يف الفرتة  ،1988-1976إىل  7يف املئة يف التسعينيات ،بعد أن تخىل
النظام عن سياسة "التوازن االسرتاتيجي" مع إرسائيل ،ما خفف العبء
عن كاهل إيرادات الحكومة املحدودة(.((5
لكن كل هذه االسرتاتيجيات التي سمحت بتوفري موارد اقتصادية
مهمة مل تكن كافية لالستمرار يف تح ّمل أعباء الريع التوزيعي
القدمية .لذلك بــدأت الدولة يف التخيل عن احتكار عدد من
القطاعات ،والسامح للقطاع الخاص بدخول مجال االستثامر فيها،
مبا يف ذلك النقل واالتصاالت والصناعات النسيجية .وقد ساهمت
هذه اإلجراءات التي بدأت بقانون االستثامر رقم  10لعام  1991يف
إرضاء الربجوازية املدينية التي كان النظام يحاول دمجها يف السنوات
54 "Syria: International Energy Data and Analysis," U.S. Energy
Information Administration, Oil & gas Journal, 24/6/2015, accessed on
30/11/2021, at: https://bit.ly/3688Wf8
55 "Report: Syria, Iraq Crude Arrangement," United Press International
(UPI), 23/1/2001, accessed on 30/11/2021, at: http://bit.ly/1R0G8si
56 "Syria under Bashar (I): Foreign Policy Challenges," ICG Middle East
Report, no. 23, International Crisis Group, 11/2/2004, p. 16, accessed on
30/11/2021, at: https://bit.ly/3oX4pXf
 57إبراهيم حميدي" ،الرسائل الرسية بني صدام حسني وحافظ األسد ،الحلقة (:)2
صدام عرض عىل األسد 'قمة رسية' يف  ...1996ومواجهة 'عدوان إرسائيل' عىل لبنان" ،الرشق
األوسط ،2021/6/28 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3dzQQqz :
 58أدى خفض اإلنفاق العسكري ،بحسب هينيبوش ،إىل إضعاف عالقة النظام بالجيش،
وزيادة اعتامده يف املقابل عىل األمن .ينظر.Hinnebusch, pp. 97-98 :

السابقة ضمن التحالف الذي أنشأه ،لكن جرى يف هذه املرحلة
توسيع هوامش حركتها عىل حساب القطاع العام وبريوقراطية
الدولة ،مع انكامش حجم الحكومة(.((5
وعىل الرغم من هذا االنفتاح ،ظل النظام يف عهد حافظ األسد
متحفظًا يف توجهاته الليربالية ،حفاظًا عىل قاعدة دعمه االجتامعي
التقليدية ،وبسبب املقاومة التي أبداها ،خصوصا الجهاز الحزيب الذي
ظل متأث ًرا بالتوجهات االشرتاكية التي طغت يف سنوات حكمه املبكرة،
وانطالقًا من موقفه التقليدي ،ونظرته املتشككة إىل القطاع الخاص
الذي كان يُنظر إىل عودته عىل أنها متثل تهدي ًدا ملنجزات الطبقة
الكادحة ومكتسباتها .كذلك جاءت املقاومة للتحول نحو اقتصاد
السوق أيضً ا من بريوقراطية الدولة واملنتفعني من رجال األعامل
الجدد الذي كانوا يعتمدون كل ًيا عىل العقود التي تهبها لهم الدولة،
يف إطار عالقة زبائنية ومن دون منافسة حقيقية .وبلغة صندوق
النقد الدويل ،اقترصت سياسة التحرير االنتقائية ،يف مرحلة حافظ
األسد يف التسعينيات ،عىل التثبيت النقدي ،من دون امليض إىل إعادة
الهيكلة ،مبا يضمن استمرار القطاع العام ماكين ًة اقتصادية اجتامعية
للنظام .وبهذا حاول النظام الحفاظ عىل نوع من التوازن بني مصالح
أطراف تحالفه القديم ،وقاعدة دعمه االجتامعي التقليدية ،وبني
الربجوازية الجديدة والتقليدية التي كانت حاجته إليها تتزايد بتنامي
مصاعبه االقتصادية وظروفه السياسية ،اإلقليمية والدولية.
لكن سياسات البقاء التي انتهجها النظام للهروب من تبعات انتهاء
الحرب الباردة مل تكن بال مثن ،إذ إن انخراطه يف عملية السالم واقرتابه
من املعسكر األمرييك بدآ ينزعان عنه رشعيته املقاومة إلرسائيل
والغرب ،التي طاملا استند إليها يف خطاباته السياسية .أما داخل ًيا،
فقد شكّلت مساعي االنتقال نحو اقتصاد أكرث تحر ًرا ،وتطبيق كثري
من توصيات البعثات التشاورية التحريرية لصندوق النقد الدويل
بديل من مطالبات بإصالحات
انتقائ ًيا ،من دون توقيع اتفاقية معهً ،
سياسية ،ما بدأ النظام يخرس معها قاعدة الدعم االجتامعي ،املمثلة
بأبناء األرياف والطبقة الوسطى التي أخذت تفقد امتيازاتها بتصاعد
هذه التحوالت وتعمقها.

خامسا :الحل في الصين
ً
أخذت مصادر رشعية النظام يف النضوب ،مع تب ّنيه حرفيًا "اسرتاتيجية
بقاء"  ،Survival Strategyمتثلت يف تب ّني جملة من التغيريات
الداخلية والخارجية العميقة ،لتاليف تداعيات انتهاء حقبة الحرب
59
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الباردة ،وتجاوبًا مع التحديات االقتصادية املتنامية التي أخذ يواجهها
بالتوازي مع ارتفاع االلتزامات الناجمة عن تزايد عدد السكان،
ومتطلبات التنمية املرافقة لذلك ،ولتلبية توقعات جيل جديد من
الشباب املتعلم ،والباحث عن فرص عمل ،يف مقابل تناقص موارد
الريع الداخلية والخارجية .وقد تسارعت هذه التحوالت وتعمقت
آثارها بعد وفاة حافظ األسد ،ووصول ابنه بشار إىل الحكم.
وبوصوله إىل السلطة ،وجد بشار أن استمرار نظامه يعتمد كل ًيا عىل
تحسني الوضع املايل للدولة الذي بات يتطلب إصال ًحا ال ميكن تجنبه.
لكن اإلصالح كان يعني تنامي نفوذ وقوة التيار الليربايل داخل النظام،
ويف املجتمع أيضً ا ،خاصة بني أبناء املسؤولني الباحثني عن طرق إثراء
رسيعة يف السوق ،وتكييف سياسة سورية الخارجية وشعاراتها
وأيديولوجيتها القومية ،وعقدها االجتامعي املحايب للطبقات
الكادحة والفقرية ،مع متطلبات التحول الرأساميل واالندماج يف نظام
االقتصاد العاملي .وكان عىل بشار أن يدفع يف هذا االتجاه ،من دون
أن يؤدي ذلك إىل زعزعة استقرار النظام.
بناء عليه ،بدأ التوجه نحو فتح سورية عىل االقتصاد العاملي،
واحتضان مظاهر العوملة واقتناء أدواتها ،فجرى التوسع يف إدخال
اإلنرتنت ،وشبكة الهاتف النقال ،وفتح الباب أمام االسترياد ،مبا يف ذلك
السيارات والسلع االستهالكية األخرى ،وبدأ التخيل عن أيديولوجية
البعث االشرتاكية ،وعن دور الدولة األبوي يف قيادة االقتصاد ،ودعم
أسعار السلع والخدمات ألشد الفئات هشاشة .ولهذه الغايةُ ،عدلت
البنية الترشيعية والقانونية ،فأصدر نحو  1200قرار ومرسوم ،يف
إطار سياسة تحرير االقتصاد خالل الفرتة  .((6(2010-2000كانت
الفكرة أن االنتقال نحو اقتصاد أكرث ليربالية تتوافر فيه هوامش
حرية أكرب يف مجال االستثامر والعمل واملبادرة االقتصادية وتحسني
بديل من االنفتاح السيايس،
مستوى املعيشة ،ميكن أن يكون ً
متكامل نحو
ً
ويح ّد من املطالبات به ،بدل أن يواكبه بوصفه مسا ًرا
التغيري اآلمن(.((6
وفق هذه الرؤية ،تب ّنى النظام مقاربة تقوم عىل أن االقتصاد واإلصالح
اإلداري يجب أن يحظيا باألولوية ،وأن االنفتاح السيايس يأيت عقب
تحقيق االنفتاح االقتصادي ألهدافه ،وأن "الشعب مهتم بالخبز
أكرث من اهتاممه بالدميقراطية"( .((6وقد ازدادت مقاومة النظام ألي
 60باروت [وآخرون] ،ص .265
"61 "Dr. Marwan Al Kabalan, Bashar's Reform Project: Real or Cosmetic,
Gulf News, 12/12/2003, accessed on 30/11/2021, at: https://bit.ly/3A8fLLJ
 62يُنظر :مقابلة بشار األسد بهذا الخصوص مع صحيفة نيويورك تاميز ،يف:
"Key Passages from Interview with Syria's President," The New York Times,
1/12/2003, , accessed on 30/11/2021, at: https://nyti.ms/34VquOf
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انفتاح سيايس ،بدعم من طبقة التكنوقراط ورجال األعامل الجدد
الذين كانوا يرون يف الدميقراطية تهدي ًدا ملصالحهم القامئة عىل عالقة
زبائنية مع الدولة واعتامدهم الكيل عىل العقود واملناقصات التي
يحصلون عليها منها( .((6وكان لهؤالء مصلحة يف ضبط الطبقة العاملة
وطي صفحة السياسات االشرتاكية،
واحتواء النزعات "الشعبوية"ّ ،
وتطويق دعوات محاربة الفساد ،وتحقيق العدالة االجتامعية ،التي
أخذت تطفو مع االنفتاح السيايس االنتقايئ املحدود الذي حصل
يف بداية عهد بشار األسد ،واصطلح عىل تسميته بـ "ربيع دمشق"،
وكان من ثم لدى هؤالء (طبقة رجال األعــال)( ((6اعتقاد بأن أي
نهج دميقراطي سوف يكون بالرضورة متعارضً ا مع مصالحهم ،وسوف
يؤدي إىل تجميد أو إبطاء عملية اللربلة االقتصادية التي كانت تجري
عىل قدم وساق ،وال تحظى بقبول جامهريي( .((6وافقت مواقف
النخب االقتصادية الصاعدة أهواء النظام يف تعميق إجراءات اللربلة
االقتصادية ،وتجاهل دعوات اإلصالح السيايس التي حمل لواءها
بعض املثقفني .بعبارة أخرى ،تخىل النظام عن النموذج السوفيايت
املنهار ،رافضً ا السري يف مسار "بريسرتويكا" قد يؤدي إىل انهياره،
وتح ّول إىل متثل النموذج الصيني الصاعد ،مع ترطيبه باسم" اقتصاد
السوق االجتامعي".

كانت الصني قد بدأت تلفت االنتباه إليها يف التسعينيات ،حينام
بدأت اإلصالحات التي أدخلها دينغ شياو بينغ يف أواخر السبعينيات
 63باروت ،العقد األخري ،ص .77-73
 64انتظم هؤالء يف اثنني من الكارتيالت الكربى ،هام "شام القابضة" التي جمعت  71رجل
أعامل ،و"سورية القابضة" ،وقد بلغ حجم شام القابضة وحدها نحو  60يف املئة من االقتصاد
السوري ،ينظر :بشارة ،ص .310-309
 65يُنظر دراسة آدم شيفورسيك عن عالقة الربجوازية بالنظم االستبدادية ومقاومتها
للدميقراطية حينام تجد أن مكاسبها يف العمل مع االستبداد أعىل من مكاسب االنتقال
إىل الدميقراطية:
Adam Przeworski, "Capitalism, Development, and Democracy," Brazilian
Journal of Political Economy, vol. 24, no. 4 (December 2004), pp. 487-500.

تاسارد
؟ةيروس يف "ثعبلا ةلود" تراهنا اذامل

تؤيت مثارها .وقد قرر شياو بينغ ،الذي ترأس الحزب الشيوعي الصيني
ليصلح ما أفسدته ثالثة عقود من سياسات ماو تيس تونغ الطوباوية،
أن يبدأ انفتا ًحا اقتصاديًا كب ًريا منذ عام  ،1978هدفه نقل الصني
من دولة زراعية فقرية إىل دولة صناعية غنية عرب إصالحات عميقة،
ح ّولت الصني عمل ًيا إىل اقتصاد رأساميل .لكنها أبقت السلطة يف يد
الحزب الشيوعي يف عملية تزاوج فريدة بني التعددية االقتصادية
وحامية امللكية الفردية من جهة ،واملركزية السياسية وحكم الحزب
الواحد من جهة أخرى .أثارت هذه التجربة اهتام ًما كب ًريا يف املنطقة
العربية ،وبدأت محاوالت تَ ثُّلها بوضوح شديد ،يف سورية تحدي ًدا.
وقد حرصت حكومة بشار األسد منذ بداية عهدها عىل محاكاة
التجربة الصينية لإلصالح ،واالبتعاد ما أمكن عن التجربة السوفياتية
التي أسفرت عن انهيار النظام .وبناء عليه ،بدأت محاولة فصل املسار
السيايس عن االقتصادي يف عملية اإلصالح ،يف العمل عىل تجميد
األول والرتكيز عىل دفع الثاين .وتطلّب السري يف هذا االتجاه تغي ًريا يف
تحالفات النظام وقواعد دعمه االجتامعية ،واستتبا ًعا مصادر رشعيته.
لكن إدارة عملية التحول كانت أصعب مام توقع بشار األسد ،وانتهى
األمر بفقدانه السيطرة عليها كل ًيا بحلول عام .2011

سادسا :إعادة هيكلة النظام
ً
مهتم بسلوك طريق ثالث
يف بداية حكمه ،ظل بشار لظروف بنيوية ً
يسمح لنظامه بتحقيق درجة من التوازن بني الحاجة إىل الحفاظ
عىل قاعدة دعمه التقليدية من جهة ،واالبتعاد تدريج ًيا عن شعاراته
األيديولوجية التي فقدت بريقها وواقعية االلتزام بها ،من جهة
أخرى .فظهر شعار "اقتصاد السوق االجتامعي" الذي تب ّناه املؤمتر
القُطري العارش لحزب البعث يف حزيران /يونيو  .2005لكن النظام
أخذ يذهب بعد ذلك بعي ًدا يف خطوات االنفتاح االقتصادي ،وكلام
خطا خطوة يف هذا االتجاه ،ابتعد عن قواعده ،وتخىل عن حوامل
سلطته سياس ًيا واجتامع ًيا.
ولتنفيذ برنامجه "اإلصالحي" بسالسة ،كان ال بد لبشار من إزاحة
العقبات التي تقف يف الطريق ،فأُحيل أغلب رجاالت الحرس القديم
يف املؤمتر القُطري العارش لحزب البعث إىل التقاعد( ،((6ثم انتقل
الرتكيز بعدها إىل إضعاف دور النقابات واالتحادات املهنية (اتحادات
خصوصا) ،فخفضت الحكومة ميزانياتها بشدة إىل
العامل والفالحني
ً
 66قاد نائب الرئيس يف ذلك الوقت ،عبد الحليم خدام ،تيا ًرا يف النظام عارض بشدة كل
مظاهر اإلصالح االقتصادي ،محذ ًرا من عواقبها عىل السلم األهيل واالستقرار .ينظر" :قيادة
جديدة للبعث السوري خلت من أغلب الحرس القديم" ،الجزيرة نت ،2005/6/9 ،شوهد يف
 ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/2TwIhWA :
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الحد الذي أث ّر يف حجم ونوعية الخدمات التي تق ّدمها ملنتسبيها،
خاصة الفالحني الذين كانوا يعتمدون عىل األسمدة والبذار املدعومني
املقدمني من الدولة ،إضافة إىل دعم الطاقة ،وغريها من الخدمات.
أما الحزب الذي كان يو ًما أداة الحكم الرئيسة وقناة الوصول إىل
قواعد النظام ،فقد جرى تجويفه من الداخل ،فلم يعد االنتساب
إليه طريقًا لالرتقاء الوظيفي كام كان عقو ًدا ،ومل تعد أفكاره ونهجه
مرش ًدا أو إطا ًرا لصنع السياسات العامة للدولة.
يف عقود حكمه األوىل ،كان الحزب يقف فوق الحكومة ويرشف عىل
عملها ،وكان لكل وزارة مكتب حزيب يقابلها يف القيادة القُطرية،
يراقب عملها ويتأكد من تطبيقها توجيهات الحزب( .((6مل يه َّمش
جهاز الحزب وتُقتَطع موازناته فحسب ،بل فُكك أيضً ا عىل املستوى
التنظيمي .ففي عام  2010استغل بشار وقوع تجاوزات ،وورود
شكاوى بخصوص انتخاباته الداخلية ،فحل قيادات فروع الحزب يف
املحافظات والشعب الحزبية(((6؛ لذلك حينام قامت الثورة يف آذار/
مارس  ،2011مل يكن لدى النظام أي وسيلة للتواصل مع القاعدة
خصوصا .ويف
التي كان ما زال ي ّدعي متثيلها يف البلدات والقرى الثائرة
ً
حني كان املواطنون يلجؤون عادة إىل فروع الحزب وقيادات النقابات
للحصول عىل واسطة أو دعم لحل مشاكلهم أو الحصول عىل وظيفة،
مل يعد لهؤالء تأثري فعيل مع بداية عام  ،2011إذ حل مكانهم رجال
األعامل يف املدن ،ويف األرياف زعامء العشائر وكبار املالك ووجهاء
العائالت ورجال الدين.
فوق ذلك ،أدى قرار التشدد يف مكافحة التهريب وزيادة القيود
عىل نشاطاته ،مع انطالق حملة كبرية للحد من تأثرياته السلبية
يف االقتصاد عام  ،2010إىل إضعاف قدرة األمن يف الحصول عىل
تعاون الوجهاء املحليني ،وزعامء العشائر يف األرياف ،الذين كان جزء
رئيسا للدخل .وكانت
منهم يعتمد عىل التهريب باعتباره مصد ًرا ً
االشتباكات التي حصلت بني البدو والدروز يف السويداء عام ،2002
وبني العلويني واإلسامعيليني يف مصياف عام  ،2004واالنتفاضة
دليل واض ًحا عىل تراخي قبضة
الكردية يف القامشيل عام ً ،2004
النظام وتضاؤل قدرة أجهزته األمنية عىل الضبط االجتامعي عن
طريق أدوات الحكم املحلية.
إضافة إىل ذلك ،بدأت منذ عام  2001تظهر مؤرشات عىل اختالل
النظام العام ،وضعف قدرة الدولة عىل فرض القانون يف بعض
مثل يرشف عىل عمل وزارة الزراعة ،ويتأكد من
 67كــان مكتب الفالحني القُطري ً
تطبيقها السياسات التي تحايب الفالحني وتحقق مصالحهم ،وكذلك مكتب العامل ،والرياضة
والتعليم ،وغريها.
" 68سوريا :حزب البعث الحاكم يقرر حل قيادات فروعه باملدن" ،دنيا الوطن،
 ،2010/11/3شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3zoGgMr :
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املناطق الطرفية .وبدأت تظهر أيضً ا عالمات عىل ضعف سيطرة
الدولة عىل بعض العشوائيات وضواحي املدن ومناطق يف األرياف.
وغدا السفر غري آمن عىل بعض الطرق الداخلية الرسيعة ،مثل
الطريق بني الرقة ودمشق ،حيث يحتمل أن يتعرض املسافر للسلب
والنهب ،وانسحب ذلك عىل بعض الطرق الفرعية التي تصل مراكز
املدن بالنواحي والقرى ،وال سيام البعيدة منها .وبحلول عام ،2010
كان هناك ما ال يقل عن  64ألف مطلوب للعدالة ،بحسب بشار
األسد نفسه( ،((6ويف السنوات األخرية ،قبل الثورة ،انهارت الثقة كليًا
بسلطة القانون وكفاية جهاز الرشطة يف مكافحة الجرمية .ويف الفرتة
مثل ،ارتفعت الجنايات والجنح بنسبة  52يف املئة،
ً ،2006-2001
وارتفعت الجرائم املتعلقة باألموال بنسبة  100يف املئة ،وقضايا
املخدرات بنسبة  300يف املئة تقري ًبا ،ويف عام  2007وحده ارتفعت
الجنايات بنسبة  20يف املئة( .((7وبناء عليه ،بدأت تربز مظاهر تسلح
املدنيني لحامية أنفسهم من الجرمية وقطاع الطرق ،وبذلك تناقص
االعتامد عىل الدولة يف توفري الخدمات األمنية ،خاصة يف األرياف
واملناطق الطرفية.
وبالتوازي مع ضعف قدرة النظام عىل تحقيق األمن املجتمعي ،أخذت
تتالىش قدرته عىل الحشد والتعبئة والتأثري ،وبدأت األيديولوجيات
الليربالية واإلسالمية متأل الفراغ الذي تركته أيديولوجية البعث
اليسارية .ومع انتقال السلطة عىل نحو أكرب من الحزب ،ومن ثم
تاليش شبكة املصالح التي ترتبط به ،وتركّز السلطة ضمن عائلتي
األسد ومخلوف ،أخذت تضيق قاعدة دعم النظام أكرث بني رشائح
وفئات دعمه التقليدية .ومن جهة أخرى ،زاد الفراغ الناشئ من
إضعاف قدرة الحزب أيديولوجيًا ،وتهميش دور النقابات سياسيًا
واقتصاديًا ،من االعتامد عىل األمن الذي حاول أن ميأل الفراغ .لكن
هذا أيضً ا بدأ يعاين الرتهل والضعف والفساد .وبناء عليه ،مل يكن
اعتقاد بشار بأن يف إمكانه االعتامد عىل األمن يف مواجهة أي مترد
اجتامعي يف محله ،وهذا ما دفعه إىل توريط الجيش حينام اندلعت
االحتجاجات ،وكان لذلك تداعيات كربى عليه.
يف بداية صعوده إىل الحكم ،مثّل الجيش لبشار معضلة كربى ،ينبغي
التعامل معها .فبخالف والده ،مل يكن بشار ابن املؤسسة العسكرية،
إذ جاء انتسابه إليها متأخ ًرا بعد أن أبعد املوت شقيقه باسل عام
 ،1994ويف إطار تحضريه لخالفة والده .وقد شق بشار طريقه رسي ًعا
يف املؤسسة العسكرية ،ووجد نفسه خالل ست سنوات فقط يف
" 69قتىل باشتباك أنصار األسد ومعارضيه" ،الجزيرة نت ،2011/6/21 ،شوهد يف
 ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3xla6jp :
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قيادة الجيش ،متجاوزًا عد ًدا كب ًريا من الضباط األعىل رتبة واألكرب س ًنا،
وبعضهم خاض حروبًا عديدة .و ُمنح بشار الرتبة األعىل يف الجيش
بطريقة استثنائية بعد وفاة والده ،ف ُرفّع من رتبة عقيد إىل رتبة
وتول منصب القائد العام للجيش والقوات
فريق مبرسوم ترشيعيّ ،
رئيسا للجمهورية .وقد ظل شعور القادم
املسلحة ،إىل جانب منصبه ً
من خارج املؤسسة العسكرية مالز ًما لبشار حتى اندالع الثورة،
وقد جعل ذلك الجيش أقل موثوقية عنده مام كان عليه األمر عند
والده الذي كان يتمتع بسلطة مطلقة عليه .وبناء عليه ،أخذ تحالف
العائلة مع الجيش يتأثر ،وقد برز ذلك بوضوح من خالل تقليص
أصل .وكان ضباط الجيش
ميزانياته وإلغاء بعض امتيازاته الضعيفة ً
قد خرسوا مورد إثراء كبري لهم بانقطاع سبل التهريب ،نتيجة انتهاء
الوجود العسكري السوري يف لبنان عام  ،2005وتح ّمل بشار وحده
مسؤوليته بسبب إرصاره عىل التمديد للرئيس إميل لحود ،ثم عقابيل
اغتيال الحريري( .((7كذلك تعرض ضباط الجيش ملزيد من التضييق
ماديًا ،نتيجة التدقيق عىل سياسات "التفييش" داخل القطعات
العسكرية ،وخفض مدة الخدمة اإللزامية(.((7
ويف حني كان اإلحباط داخل الجيش يتعاظم بسبب تناقص االمتيازات
وتقادم املعدات وضعف اإلمكانات ،تفاقم التمييز داخل املؤسسة
العسكرية ،كحصول بعض أكرث قطعات الجيش موثوقية عند النظام،
مثل الفرقة الرابعة ،والحرس الجمهوري (وكذلك األجهزة األمنية)،
عىل مزايا مالية وتسليح أفضل مقارنة باآلخرين .وإضافة إىل دور
العامل الطائفي( ،((7تفرس هذه العوامل حركة االنشقاقات الكبرية
التي وقعت داخل الجيش حينام قامت الثورة عام  ،2011إذ ترسب
ما ال يقل عن  100ألف عنرص ،بينهم نحو  5آالف ضابط من مختلف
الرتب العسكرية( .((7وقد دفع هذا األمر بالنظام إىل االعتامد عىل
ميليشيات محلية أو خارجية ،قبل أن يضطر إىل طلب مساعدة
روسيا من أجل الحيلولة دون انهياره.
وعمل ًيا ،أدت محاوالت األسد تعزيز قبضته عىل النظام بحثًا عن
رشعية جديدة ،وإقامة منوذج تنموي يقوم عىل أسس مختلفة عرب
غي رأيه ومدد للحود ،فاصطدمت سورية باإلرادة الدولية (الحلقة
" 71خــدام :األسد ّ
الثانية)" ،الرشق األوسط ،2021/4/27 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3dmdimR :
 72تطلق هذه التسمية عىل عملية إعفاء املجندين من الخدمة الفعلية مقابل مبلغ مايل
محدد ،يُدفع للضابط شهريًا يف أغلب األحوال ،مبعنى أن الخدمة تكون عىل الورق فحسب.
 73ينظر :محسن املصطفى" ،مراكز القوة يف جيش النظام " :2020نهج الصفاء العل ّوي"،
ورقة تحليلية ،مركز عمران للدراسات االسرتاتيجية ،2020/3/13 ،شوهد يف  ،2021/11/30يف:
https://bit.ly/3pQIQ9t
 74ال توجد إحصائية دقيقة لعدد العسكريني املنشقني عن الجيش السوري ،فيقدر
البعض نسبة االنشقاق بنحو  40يف املئة من العنرص البرشي ،ويضع آخرون الرقم عند 170
ألفًا .ينظر :عبد الله النجار" ،ظاهرة االنشقاق :تصورات حول األدوار واملآالت" ،مركز حرمون
للدراسات املعارصة ،2021/6/2 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3gibHAC :

تاسارد
؟ةيروس يف "ثعبلا ةلود" تراهنا اذامل

تحييد أو إضعاف دور الحزب وبريوقراطية الدولة والجيش ،إىل
نتائج معاكسة (أي إضعاف آليات الهيمنة والتحكم والسيطرة) .ومع
تاليش قدرة الدولة عىل توفري الخدمات ،واالستمرار يف دعم السلع
األساسية ،وإفالسها أيديولوج ًيا ،واخرتاق الفساد مؤسساتها األمنية
وأجهزة إنفاذ القانون ،وتنامي مظاهر تحدي املجتمع لسطوتها؛
خرس النظام أبرز مقومات القوة والرشعية التي بناها عىل مدى
خمسة عقود .ففي أواخر عام  ،2010ومع انطالق ثورات الربيع
العريب ،كان واض ًحا أن النظام بات معلّقًا يف الفراغ؛ إذ تخىل عن
تحالفاته القدمية ومل ّا يستكمل بناء الجديدة ،وبات واض ًحا لرشيحة
واسعة من املجتمع أن مثن عدم الثورة ،خاصة يف األرياف واملناطق
الطرفية ،بات أكرب من مثن الثورة.
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ص ّدرته( ،((7وبدأت الضغوط تزداد عىل الحكومة إلدخال مزيد من
"اإلصالحات" لتعويض نقص املوارد .ومثلت الخطة الخمسية العارشة
( )2010-2005التي جرى تب ّنيها عقب املؤمتر القُطري العارش لحزب
البعث يف حزيران /يونيو  2005ذروة عملية تحرير االقتصاد السوري
ولربلته .فانطلقت عملية رفع الدعم عن أغلب السلع األساسية،
وتحرير أسعار الطاقة ،وسن قوانني تراعي مصالح النخب االقتصادية
الجديدة عىل حساب أشد الفئات االجتامعية هشاشة( .((7وقد مثّل
رفع الدعم عن الوقود ،بحجة تهريبه وعدم وصوله إىل مستحقيه،
رضبة كبرية لفئات واسعة من املجتمع ،خاصة الفالحني والسائقني
ومتعهدي النقل العام .وانخفض أيضً ا دعم قطاعات الصحة
والتعليم( ،((7يف مقابل تنامي عدد املشايف واملدارس والجامعات
الخاصة التي ال يستطيع كثريون تح ّمل تكاليفها .وأدى كل ذلك إىل
ارتفاع نسبة الفقر يف املجتمع ،إىل درجة اضطرت النظام فيها إىل
االعتامد عىل الجمعيات الخريية لتأمني شبكة دعم اجتامعي ألشد
الطبقات هشاشة ،وملنع انحدار غريهم إىل حافة الفقر املدقع(.((7
وقد تزامن إهامل الزراعة ورفع الدعم عن مدخالتها مع أسوأ مواسم
جفاف شهدتها سورية منذ عقود ،خالل الفرتة ((7(2010-2007؛ إذ
أدت مواسم الجفاف إىل انهيار القطاع الزراعي تقريبًا( .((8وباعتباره
رئيسا للعمل والدخل ملئات
أساسا من أركان االقتصاد ،ومصد ًرا ً
رك ًنا ً
اآلالف من السوريني الذين يعملون فيه ،أو يف نشاطات مرتبطة به،
كان النهيار القطاع الزراعي تداعيات اقتصادية واجتامعية كربى(((8؛
ملك األرايض الزراعية وعائالتهم إىل
إذ اضطر مئات اآلالف من ّ
(((8
هجر أراضيهم ،واالنتقال للعيش عىل أطراف املدن الكربى  .ويف

سابعا :تكامل عناصر االنفجار
ً
يف حني كان بشار يحاول إعادة هيكلة نظامه مبا يسمح له تعزيز
سيطرته عليه ومبا يتوافق مع رؤيته االقتصادية ،كانت التحديات
تتزايد أمامه .فمنذ عام  ،2004بدأ قطاع النفط السوري ،وهو
مصدر دخل رئيس للموازنة العامة ،يشهد تراج ًعا كب ًريا ،خاصة بعد
أن أغلق األمريكيون أنبوب النفط العراقي يف اتجاه سورية بعد
احتاللهم العراق ،ويف املقابل ازداد االستهالك املحيل بشدة ،نتيجة
تنامي عدد السكان واالنتقال إىل منط حياة استهاليك مرافق لعملية
تحرير االقتصاد .ويف عام  ،2008تحولت سورية إىل مستورد ٍ
صاف
للنفط بعد أن كانت مص ّد ًرا له ،مبعنى أنها استوردت منه أكرث مام

 75انخفض اإلنتاج من  527ألف برميل يوميًا عام  ،2003إىل  379ألف برميل عام ،2010
يف حني بلغ االستهالك نحو  400ألف برميل يوم ًيا .ينظر.Daher, p. 6 :
 76ينظر :سمري سعيفان" ،بني الدردري والرداوي ...وصياغة السياسات االقتصادية يف
سورية" ،مركز حرمون للدراسات املعارصة ،2020/6/17 ،شوهد يف  ،2021/11/30يف:
https://bit.ly/3jycfBD
 77ينظر :ربيع نرص وزيك محيش وخالد أبو إسامعيل" ،األزمة السورية :الجذور واآلثار
االقتصادية واالجتامعية" ،تقرير ،املركز السوري لبحوث السياسات (كانون الثاين /يناير ،)2013
ص  ،27شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/2Tpvy8f :
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عام  ،2009قدرت األمم املتحدة واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر أن نحو  800ألف سوري فقدوا مصدر رزقهم
كبريا
كليًا بسبب القحط( .((8وقد خرست املناطق التي تعتمد اعتام ًدا ً
عىل الزراعة يف الجنوب والشامل الرشقي نحو  75يف املئة من اإلنتاج
الزراعي( ،((8وفقد مربّو املوايش نحو  85يف املئة من قطعانهم بسبب
الجفاف وارتفاع أسعار األعالف .وإجاملً  ،بلغ عدد من لحقت بهم
أرضار نحو  1.3مليون شخص( .((8وبحلول عام  ،2011ق ّدر تقرير
دويل عدد السوريني الذين يفتقرون إىل األمن الغذايئ مبليون شخص،
يف حني ق ّدر عدد من يعيشون تحت خط الفقر بـ  2.3مليون شخص،
أكرثهم يف املناطق الريفية التي تأثرت بالجفاف ورفع الدعم عن
السلع األساسية ومشتقات الطاقة( .((8وقد تزامن كل ذلك مع
اتجاه الحكومة إىل تشديد القوانني الخاصة بالحفاظ عىل مخزون
املياه الجوفية الذي ترضر كث ًريا بسبب االستجرار الجائر( .((8وحينام
كانت سورية تستضيف نحو  1.5مليون الجئ عراقي هربوا إليها
بعد الغزو األمرييك عام  ،2003كان معدل منو السكان يصل إىل 2.4
يف املئة سنويًا( ،((8وهو رقم يقرتب من نسب منو االقتصاد الفعيل
يف الفرتة  .((8(2009-1997وإضافة إىل ذلك كله ،اندفع النظام عام
 ،2007وألهداف سياسية بحتة ،إىل توقيع اتفاقية تجارة حرة مع
تركيا ،كان لها تداعيات مدمرة عىل حياة الحرفيني وأصحاب املشاريع
الصغرية الذين عجزوا عن منافسة السلع املصنعة الرتكية األرخص مث ًنا
واألفضل جودة(.((9
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Business, Threatens Prized Heirloom Chiles," Grist, 16/1/2010, accessed on
30/11/2021, at: https://bit.ly/31gykN0
88 Alistair Lyon, "Syria Grapples with Surging Population," Reuters,
3/6/2010, accessed on 30/11/2021, at: https://reut.rs/31LrC2g
 89نبيل مرزوق" ،التنمية املفقودة يف سورية" ،يف :عيل [وآخرون] ،ص .39
 90بلغ حجم التبادل التجاري بني تركيا وسورية عام  2010نحو  2.5مليار دوالر ،منها
 1.84مليار صادرات تركيا إىل سورية ،ينظر:
"Turkey Shrugs off Syria Free Trade Suspension," Reuters, 5/11/2011,
accessed on 30/11/2021, at: https://reut.rs/3wJ2sPH

 ددعلالا  53ددعلاا 9 -

دلجملا  53 -ددعلادعلا

Issue 53 - Volume 9 - November 2021

ويف حني امتألت ضواحي املدن باملهاجرين من القرى واألرياف،
ساهم تدفق رأس املال الخليجي عىل سوق العقارات برفع أسعارها
كث ًريا ،لتصبح خارج متناول الطبقة الوسطى .وكانت الحكومة قد
أنهت العمل بقانون اإليجار ،وجعلت "العقد رشيعة املتعاقدين"،
للملك وأصحاب العقارات .وقد دفع ذلك كث ًريا
وهو نوع من التنازل ّ
من العوائل التي كانت تعيش يف منازل منخفضة اإليجار إىل إخالئها.
ودفع ارتفاع أسعار األرايض والعقارات جز ًءا من سكان دمشق إىل
بيع بيوتهم املتهالكة والضيقة داخل أسوار املدينة القدمية مع اتساع
األرس وامتدادها ،واالنتقال إىل األرياف األرخص مث ًنا واألقل تخدميًا،
مهم من الرشائح التي ثارت عىل النظام
وقد شكل هؤالء جز ًءا ً
يف مدن غوطتي دمشق الرشقية والغربية ،خاصة دوما وداريا .أما
األرايض اململوكة للدولة ،فقد بيعت بأسعار رخيصة للقطاع الخاص،
لتصبح مشكلة اإلسكان قنبلة موقوتة يف قلب النظام ،خاصة مع
تنامي الفجوة بني الحياة االستهالكية لألثرياء الجدد وسكان الضواحي
من الطبقات الوسطى والفقرية.
وفوق ذلك ،ومع نهاية العقد األول من حكم بشار ،بدا واض ًحا مدى
اإلنهاك التنموي الذي أصاب الدولة بسبب الزيادة الكبرية يف عدد
السكان وصعوبة تلبية حاجاتهم ،إضافة إىل تقلص املوارد املالية
والطبيعية وازدياد التنافس عليها ،وقد زاد األمر سو ًءا االهتالك البيئي
الناجم عن تدمري الغابات ،وانتشار العشوائيات ،والحركة العمرانية
غري املنضبطة ،وتفاقم مشكلة التلوث ،واالستجرار الكبري للمياه
الجوفية وترسب مياه الرصف الصحي إىل مصادرها ،وعودة بعض
األمراض "املنقرضة" يف بعض املناطق(.((9
والواقع أن السياسات الليربالية التي أدخلها بشار األسد دفعت
التحول االجتامعي يف اتجاهني متناقضني ،لكنهام قادا يف النهاية إىل
النتيجة نفسها؛ فمن جهة أدت هذه السياسات إىل إنعاش الطبقات
الوسطى املدينية اقتصاديًا وارتفاع مستوى التعليم لديها ،خاصة مع
فتح قنوات جديدة للتعليم مل تكن قامئة من قبل ،مثل نظام التعليم
املفتوح والتعليم املوازي والخاص الذي استقطب مئات اآلالف من
طالب عجزت الجامعات الحكومية عن استيعابهم بسبب محدودية
املقاعد فيها .وقد أدى ارتفاع املستوى االقتصادي والتعليمي إىل
توسع الطبقة الوسطى املدينية خالل العقد األول من حكم بشار ،ما
رفع منسوب التوقعات لديها بشأن مستقبلها ،وأدى إىل زيادة امليول
الليربالية يف أوساطها ،بالتوازي مع ازدياد الوعي بالعامل الخارجي،
الناجم عن انتشار اإلنرتنت والقنوات الفضائية ووسائل التواصل
 91ينظر :حسني العظمة" ،جدلية االنحطاط البيئي وتدهور أحوال العيش (غوطة
دمشق منوذ ًجا)" ،يف :عيل [وآخرون] ،ص.185-147
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االجتامعي ،فتنامت املطالبة مبزيد من الحريات العامة التي مل يكن
النظام مستع ًدا لتقدميها .ويف املقابل ،أدت السياسات االقتصادية
للنظام إىل إفقار األرياف ،خاصة بعد التخيل عن سياسات الدعم،
ورفع أسعار املواد األساسية ومشتقات الطاقة ،وترسب أعداد كبرية
من الطالب فيها من املدارس ،بسبب األوضاع االقتصادية الصعبة.
مثل ،ارتفاع مستوى األمية إىل نحو  17يف املئة عام
وقد لوحظً ،
 .((9(2009وقد ساهم الفقر وسوء توزيع الرثوات وانخفاض مستوى
التعليم يف ارتفاع مستوى التدين يف األوساط الريفية .وأدت الظروف
االقتصادية الصعبة إىل تنامي الهجرة من أجل العمل ،خاصة تجاه
دول الخليج العربية ،نجم عنه منو النزعات السلفية التي عادت
مع العاملة املهاجرة من الخليج .لذلك ،حينام اندلعت الثورة بدت
انعكاسات هذه التحوالت واضحة ،إذ نحت املدن إىل االحتجاجات
السلمية التي طغت عليها مطالبات بالحرية والدميقراطية ،وحافظت
عليها ،يف حني اتجهت األرياف إىل حمل السالح ،ويف مرحلة الحقة
إىل تشكيل فصائل إسالمية بتوجهات سلفية ،اعتمدت يف متويلها
أيضً ا عىل مصادر سلفية خليجية(.((9

25
العاملي .ورسعان ما اصطدم مرشوع بشار االنفتاحي املتلربل اقتصاديًا
بتدهور عالقات سورية مع الغرب والواليات املتحدة ،وانهيار عملية
السالم .ولتعويض النقص يف االستثامرات األجنبية املتوقعة بسبب
تدهور العالقات مع الغرب ،اتجه بشار إىل تعميق االنفتاح الذي
كان بدأ نحو العراق يف سنوات حكم والده األخرية ،فأعيد فتح أنبوب
النفط العراقي مع سورية بعد أن ظل مغلقًا منذ عام  .1982ونتج من
ذلك توتر يف العالقات مع واشنطن ،حاول بشار امتصاصه عن طريق
التوصل إىل تفاهم مضمر معها بعد هجامت  11سبتمرب 2001؛ إذ
فتحت دمشق "كنوزها االستخباراتية" التي متتلكها حول الحركات
والتيارات الجهادية أمام الوكاالت االستخباراتية األمريكية ،ويف املقابل
غضّ ت واشنطن الطرف عن تدفق النفط العراقي عرب سورية( .((9لك ّن
طويل ،إذ تهاوى نظام
هذا التفاهم الضمني السوري  -األمرييك مل يدم ً
طالبان برسعة يف أفغانستان ،وأصبح العراق محور الرتكيز األمرييك،
وبناء عليه عادت الواليات املتحدة إىل انتقاد التعامالت النفطية بني
سورية والعراق.

وبحلول عام  ،2011كانت سياسات اللربلة االقتصادية الدافعة إىل
انسحاب الدولة من النشاط االقتصادي ،ورفع الدعم عن السلع
األساسية ،وسوء توزيع الرثوة ،وارتفاع تكاليف املعيشة ،والجفاف،
واتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ،والزيادة املطّردة يف عدد السكان،
متيض بالتزامن مع تغيري تحالفات النظام الداخلية ،وتتكامل معها يف
اتجاه حصول انفجار كبري.

ثام ًنا :العامل الخارجي وتغير قاعدة
الدعم االجتماعي
يف حني اعتمد حافظ األسد يف بناء رشعية نظامه عىل الريع االقتصادي
املق ّدم لقاعدة دعمه االجتامعي ،انطالقًا من اشرتاكي ٍة منقحة هدفها
تحقيق حد أدىن من العدالة االجتامعية ،ومزي ٍج من أيديولوجيا
قومية تناوئ سياسات الغرب وإرسائيل ،وجد بشار صعوبة يف تحقيق
انسجام وتوافق بني دمج سورية يف االقتصاد الرأساميل العاملي من
جهة ،والتمسك بالهوية القومية العربية لسورية ،تقوم عىل مواجهة
إرسائيل ورفض سياسات دول الغرب التي تدعمها ،من جهة أخرى.
لذلك ،برز التناقض واض ًحا بني خطاب املقاومة الذي تبناه بشار
لتعزيز رشعيته الداخلية ،وسعيه لالندماج يف النظام الرأساميل
 92مرزوق ،ص .48
 93ينظر مروان قبالن" ،املعارضة املسلحة السورية :وضوح الهدف وغياب الرؤية"،
سياسات عربية ،العدد ( 2أيار /مايو  ،)2013ص .59-41

مع الغزو األمرييك للعراق ،اضطر بشار إىل اسرتجاع الخطاب القومي
املعادي للواليات املتحدة ،لتعزيز جبهته الداخلية يف مواجهة
احتامالت استهداف واشنطن لنظامه ،بعد أن صار لها وجود عسكري
كبري عىل حدوده الرشقية مع العراق .وإضافة إىل ذلك ،أخذ بشار
يدعم املقاومة العراقية لالحتالل األمرييك ،يك يشغل أمريكا يف العراق
94 "Syria Stops Cooperating with U.S. Forces and C.I.A.," The New York
Times, 24/5/2005, accessed on 30/11/2021, at: https://nyti.ms/3ErDpVe

26
ويرصفها عن أي محاولة الستهداف نظامه .لكن مثن هذه السياسة
كان فاد ًحا من الناحية االقتصادية ،إذ فرضت الواليات املتحدة
عقوبات قاسية عىل دمشق ،بلغت ذروتها بسن قانون محاسبة
سورية يف كانون األول /ديسمرب The Syria Accountability 2003
 ،and Lebanese Sovereignty Restoration Actساهم يف عزل
سورية اقتصاديًا ،وثبّط االستامرات األجنبية ،وألحق أرضا ًرا بالغة
بقطاع البنوك واالتصاالت التي كانت أدوات بشار لدمج سورية يف
االقتصاد العاملي.
سعت واشنطن أيضً ا إىل استغالل متاعب سورية يف لبنان ،خاصة
بعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري ،فهيّأت الظروف لطردها
من هناك .وقد أدى الخروج السوري من لبنان إىل خسائر اقتصادية
كبرية ،إذ خرس بارونات النظام وضباط الجيش مور ًدا كب ًريا لإلثراء،
وخرس العامل السوريون أيضً ا فرص عمل كثرية فيه .وكانت تقارير
تفيد بوجود نحو نصف مليون عامل سوري يف لبنان ،ميثلون ما
نسبته  8يف املئة من قوة العمل السورية عشية الخروج السوري يف
نيسان /أبريل  .((9(2005وباملثل ،ترضرت عالقات سورية بشدة مع
االتحاد األورويب الذي غدا ،بعد انتهاء الحرب الباردة ،رشيك سورية
التجاري الرئيس ،وكان يتجه إىل توقيع اتفاقية رشاكة معها حينام
وقع اغتيال الحريري مطلع عام .((9(2005
وهكذا ،كان النهيار العالقة مع الغرب (أوروبا والواليات املتحدة)
تداعيات سياسية واقتصادية كربى ،إذ دفع الحصار املفروض عىل
النظام إىل ترسيع خطوات اللربلة بسبب تفاقم عجز الدولة عن
القيام بأعبائها التقليدية ،وتنامي حاجتها إىل إيجاد بدائل تخفف
عجز املوازنة بتخفيف تكلفة الدعم؛ فتم تحرير سعر الرصف ،وخفض
الرضائب لتشجيع االستثامر ،وفتح معظم النشاطات االقتصادية
أمام القطاع الخاص ،وتعديل القوانني إلرضائه ،مبا يف ذلك القوانني
التي تحمي حقوق العامل ،بحيث صار يف اإلمكان ترسيحهم من
دون عوائق .لقد استهدفت هذه القوانني التي جاءت يف جزء منها
مدفوعة بضغوط اقتصادية خارجية ،لجذب املستثمرين من املغرتبني
السوريني والعرب ،وتحفيز االقتصاد .وقد نجحت هذه السياسات
بالفعل يف زيادة حجم االستثامرات األجنبية وتنشيط ميزان التجارة
الخارجية مع الصني وإيران وتركيا والدول العربية التي جرى توقيع
95 Immigration and Refugee Board of Canada, Lebanon and Syria:
Situation of Syrians in Lebanon; Violence against Syrians; Political Affiliation of
Syrians; Naturalization of Syrians in 1994 (1994-2009) (Ottawa 17/11/2009),
accessed on 30/11/2021, at: https://bit.ly/3h9uUVC
96 Raymond Hinnebusch, "Globalization and Generational Change:
"Syrian Foreign Policy between Regional Conflict and European Partnership,
The Review of International Affairs, vol. 3, no. 2 (December 2003), pp. 190-208.
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بديل من العالقة مع الغرب .ويف عام
اتفاقات للتجارة الحرة معهاً ،
 ،2005أصبحت سورية رابع أكرب متلقٍ لالستثامرات العربية ،إذ ارتفع
حجم االستثامر األجنبي املبارش من  111مليون دوالر عام 2001
إىل  1.6مليار دوالر عام  ،2006وكان أكرثها تدفقات استثامرية من
الخليج( .((9وقد أدى ذلك إىل إنعاش قطاع األعامل والتجارة والبنوك
واإلسكان والعقارات والبناء .وقد استفادت سورية أيضً ا خالل الفرتة
 2003-1998من ارتفاع أسعار النفط ،ومن تجارة النفط مع العراق،
وفتح السوق العراقية أمام البضائع املصنعة واملنتجات السورية،
ما مكّن النظام من بناء احتياطي عملة صعبة بلغ نحو  18مليار
دوالر (ما يعادل  68يف املئة من الناتج اإلجاميل القومي بأرقام عام
.((9()2002
لكن هذه النجاحات الظاهرية املدفوعة مبحاوالت النظام تفادي
العزلة الدولية ،والسعي إىل استقطاب االستثامرات أدت بالنتيجة
إىل إضعاف وتهميش توجهات "اقتصاد السوق االجتامعي" والتوجه
نحو لربلة فاقعة باملعايري السورية ،متثلت يف انسحاب الدولة انسحابًا
شبه كيل من النشاط االقتصادي ،والتعويل عىل القطاع الخاص يف
االضطالع بوظائفها ،ما أدى إىل تحقيق نسب منو عالية عىل حساب
التنمية ،وتراكم الرثوة ،وسقوطها يف سالل رجال األعامل والفئات
األكرث ثرا ًء يف املجتمع عىل حساب املساواة وعدالة التوزيع .وألقيت
مسؤولية تأمني االستثامر يف البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم
وتأمني فرص العمل عىل عاتق القطاع الخاص الذي مل يستطع أن
يردم الفجوة التي تركها القطاع العام ،وخروج الدولة كل ًيا تقري ًبا
وتخليها عن الخدمات التي كانت توفرها للمواطنني .وقد تزامن هذا
التوجه مع تهميش دور النقابات واالتحادات العاملية كل ًيا لصالح
طبقة رجال األعامل وأصحاب الرثوات الذين شكّلوا لوبيات مالية
وكارتيالت اقتصادية كربى ،سيطرت عىل جزء كبري من االقتصاد
الوطني (شام القابضة وسورية القابضة) ،يف ما وصف بـ "املئة
الكبار"( .((9وعىل الرغم من أن سورية مل تشهد عملية خصخصة كربى
ومبارشة وعلنية للقطاع العام ،أي مل تشهد مبصطلحات برامج اإلصالح
االقتصادية عملية إعادة هيكلة ،كام حصل يف دول أخرى ،انتقلت
مثل) ،فإنها سارت
من اقتصاد مركزي مو ّجه إىل اقتصاد السوق (مرص ً
فعل ًيا يف عملية إعادة هيكلة تلقائية وليست رسمية .فقد أحجمت
97 United Nations Conference on Trade and Development, World
Investment Reports 2004-2006 (New York/ Geneva: United Nations
Publication, 2004-2006).
98 Samer Abboud, "The Transition Paradigm and the Case of Syria," in:
Samer Abboud & Ferdinand Arslanian, Syria and The Transition Paradigm
(St Andrews: Centre for Syrian Studies, 2009).
 99باروت ،العقد األخري ،ص 73-70
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الحكومة عن تخصيص أي مخصصات مالية لدعم القطاع العام أو
تحديثه ،وتركته يتالىش يف حالة خسارة دامئة وباهظة كانت تغطيها
من املوازنة العامة للدولة ،أو نقلت إدارة أجزاء منه إىل القطاع
الخاص عرب أطروحة الفصل بني اإلدارة وامللكية ،توالها عمليًا رجال
أعامل مرتبطون بالنظام ،ه ّربوا يف نهاية املطاف ثرواتهم إىل الخارج
بدل من أن يعيدوا استثامرها يف الصناعة الوطنية.
ً
وبدلً من إنشاء اقتصاد حقيقي ،ركّز رجال األعامل عىل تحويل
البلد إىل مركز مال وسياحة وتجارة إقليمي ،شبيه بلبنان ،واتجهت
بناء عىل ذلك أغلب االستثامرات إىل هذه القطاعات ،ومل يكن املال
الخليجي الذي أخذ يتدفق خالل هذه الفرتة عىل سورية معن ًيا بأي
قطاعات إنتاجية طويلة املدى ،بل كان يبحث عن مردود استثامري
رسيع ،فتج ّنب قطاعات الصناعة واإلنتاج ،يف حني جرى استثامر ما
يقرب من  20مليار دوالر يف قطاع الفنادق واإلسكان الفاخر .وتركزت
 13يف املئة فقط من االستثامرات بعد عام  2000يف الصناعة(.((10
وقد حال انعدام الثقة باستقاللية القضاء وغياب سيادة القانون دون
استقطاب استثامرات إنتاجية بعيدة املدى يف الصناعة والزراعة،
حيث ظل ترتيب سورية متدنيًا يف هذه القطاعات اإلنتاجية عىل
سلم الوجهات االستثامرية الجذابة يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا(.((10
وأسهم تدفق البضائع الرخيصة من الصني وتركيا نتيجة تحرير
التجارة ،الذي كان كام ذكرنا يف جزء منه مدفو ًعا بأهداف غري تجارية
من قبيل تعزيز التحالفات السياسية ومقاومة الضغوط األمريكية
بدل من أن يكون غرضه تحقيق منافع اقتصادية متبادلة ،يف
والغربية ً
خروج عدد كبري من أصحاب املشاريع واملصانع الصغرية من السوق.
وساهم تخفيض الرسوم الجمركية وتقليص سياسات حامية الصناعة
الوطنية يف تدمريها ،وتحويل االستثامر من الصناعة إىل التجارة .وقد
سمحت هذه السياسات بإثراء رجال األعامل املحيطني بالنظام الذين
تح ّول العديد منهم إىل وكالء لرشكات ومؤسسات عاملية ،يف حني أنها
فشلت يف تعويض فرص العمل التي ضاعت بسبب تقليص حجم
القطاع العام والتحول عن الصناعة .وقد بلغت البطالة بحلول عام
 2010بحسب اإلحصاءات الرسمية نحو  11.4يف املئة ،يف حني رفعتها
تقارير أخرى إىل أكرث من ذلك بكثري( .((10وكانت النتيجة إعادة
هيكلة قاعدة الدعم االجتامعي للنظام التي صارت طبقة رجال
األعامل واألثرياء الجدد والربجوازية املدينية تقع يف قلبها .وكان هذا
100 Hinnebusch, "Syria," p. 1001.
 101منذر حلوم" ،األساس االقتصادي لألزمة السورية" ،يف عيل [وآخرون] ،ص 87-83؛
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التحالف هو الذي م ّول حملة األسد اإلعالنية إلعادة انتخابه عام
 .2007ويف حني تالىش رأس مال املنتج املتوسط والصغري ،ضعفت
أيضً ا سياسات الرفاه االجتامعي ،ولجأت الحكومة إىل تخفيض الدعم
عن السلع األساسية؛ لتعويض النقص الحاصل من تخفيض الرضائب،
وازداد الفساد الذي تح ّول إىل منظومة تورطت فيها قيادات األجهزة
األمنية ،فدخلت يف رشاكات مع الطبقة الربجوازية الجديدة التي
نشأت من رحم عملية التحول إىل اقتصاد السوق ،لينشأ ما يسميه
عزمي بشارة "اإلقطاع األمني  -البريوقراطي" املتحالف مع طبقة
رجال األعامل الجدد(.((10
وعىل الرغم من أن بشار حاول أن يتدارك رشعية نظامه املتآكلة
بسبب هذه السياسات من خالل "تسليع" سياسته الخارجية،
والعودة إىل الشعارات املتصلة مبواجهة إرسائيل ،ودعم انتفاضة
األقىص التي انطلقت يف أيلول /سبتمرب  ،2000وتحفّظه عىل مبادرة
السالم العربية التي طرحها ويل العهد السعودي آنذاك يف مؤمتر قمة
بريوت العربية عام  ،2002ورفع شعار املقاومة للفوىض األمريكية
يف املنطقة والحتالل العراق ،وإنشاء نوع من التحالف مع القوى
اإلسالمية التي دعمت املقاومة العراقية ،مبا يف ذلك إصدار فتوى من
املفتي العام ،الشيخ أحمد كفتارو ،بإعالن الجهاد ضد األمريكيني(،((10
وهو أمر غري مألوف لنظام علامين ،ودعم حزب الله يف الحرب مع
إرسائيل عام  ،2006فإن تأثري هذه االسرتاتيجية ظل ضعيفًا ومحدو ًدا
بني الفئات الشابة التي مل تعارص الرصاع مع إرسائيل ،وفقدت
السلط ُة القدر َة عىل الوصول إليها نتيجة انتشار الفضائيات واإلنرتنت
ووسائل التواصل االجتامعي التي باتت مصد ًرا للمعلومة والثقافة
بدل من وسائل اإلعالم الرسمية ،وحيث ُولد أكرث هؤالء خالل عقد
ً
التسعينيات وفرتة املفاوضات ،وليس الحرب مع إرسائيل .ومن جهة
أخرى ،بدا الخطاب الذي حاول النظام استخدامه للحفاظ عىل حد
أدىن من رشعية املقاومة فاق ًدا للصدقية ،عىل الرغم من أنه كان
حقيق ًيا أكرث من الخطاب الذي ساد يف حقبة حافظ األسد الذي مل يكن
يؤمن بالعمل املقاوم خارج إطار مصالح نظامه ،بل عمل ملنعه حيث
استطاع .ويعود السبب يف ذلك إىل أن خطاب املقاومة الذي ساد يف
عهد بشار مل يكن يؤيده يف الواقع تعاظم مظاهر الحياة االستهالكية
والبذخ غري املسبوق ،وأخذ يظهر عىل نخب الحكم وحلقات رجال
األعامل املرتبطة به .لقد أفسد اتساع الهوة بني الفقراء واألغنياء
صدقية خطاب املقاومة الذي تب ّناه النظام ،وبدا كأن هناك اقتسا ًما
للعمل؛ إذ يوجه خطاب املقاومة والصمود إىل الفئات الفقرية ،يف
 103بشارة ،ص .307
" 104مفتي سورية يدعو لتنفيذ عمليات استشهادية ضد الغزاة" ،الجزيرة نت،
 ،2003/3/27شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/2U258Jx :
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حني تتمتع نخب النظام والرأساملية الطفيلية التي منت حوله بعوائد
السياسات الليربالية التي جرى تب ّنيها .وبناء عليه ،مل يكن هناك أي
انسجام بني خطاب املقاومة والنهج االستهاليك والسياسات الليربالية
التي اتّبعها النظام وأدت إىل إفقار الفقراء الذين بدا خطاب املقاومة
كأنه مخصص لهم.
ومع ذلك ،كان املشهد خاد ًعا عىل نحو بعيد أواخر عام 2010؛ فقد
بدا النظام يف وضع مستقر ،إذ نجا من الغزو األمرييك للعراق ،ومن
تأييده املقاومة ضده ،ومن الضغوط التي رافقت اغتيال الحريري
وتلته ،وبدا عائد استثامره مرتف ًعا من دعم املقاومة ضد إرسائيل
يف حريب  2006يف لبنان و 2009يف غزة ،حيث استفاد منها يف وقف
تآكل رشعيته ،وإعادة تعويم نفسه دول ًيا ،فجرى استقبال بشار األسد
يف باريس خالل االحتفاالت بيوم الباستيل يف متوز /يوليو ،2008
واستؤنفت مفاوضات السالم غري املبارشة مع إرسائيل بوساطة تركية
يف العام نفسه ،يف حني تقاطر إىل دمشق خصوم النظام من امللك
السعودي إىل الرئيس الفرنيس .أما داخليًا ،فقد متكّن بشار األسد من
تهميش الحرس القديم واملعارضة املنقسمة ،وتعزيز قبضته األمنية،
وبدأ يستعد لقطف بعض مثار االنفتاح االقتصادي الهادف إىل
استجالب االستثامرات الخارجية ،لتعويض النقص يف عائدات النفط
املرتاجعة .لكن ذلك كله كان يُخفي وراءه إخفاقًا داخل ًيا شدي ًدا.

تاسعا :فشل سياسات االحتواء
ً
واالنزالق نحو الفوضى
يف حني كان النظام يفكك قواعده القدمية ويحاول إنشاء أخرى
مكانها ،كانت تجري بالتوازي محاوالت استيعاب النخب الفكرية
والثقافية وإدماجها يف النظام عرب عدة مؤسسات ،كان من أبرزها
"األمانة العامة السورية للتنمية" التي كانت ترأسها عقيلة الرئيس،
أموال
أسامء األسد ،وشملت نشاطاتها قطاعات مختلفة بفضل تلقيها ً
كبرية من املانحني .وكانت الطفرة يف مجال التعليم (الخاص واملوازي
واملفتوح) قد سمحت باستقطاب عدد كبري من أساتذة الجامعات
الذين تحسنت حياتهم املعيشية عىل نحو ملحوظ ،وكذلك حصل
تحسن ملموس يف رواتب القضاة .وشهد اإلعالم الخاص توس ًعا
كب ًريا أيضً ا ،ف ُمنحت تراخيص ألكرث من  192مطبوعة و 13إذاعة
تجارية ومحطتي تلفاز ،اختص بأكرثها رجال األعامل ،واستوعبت
تحسنت
هذه الوسائل عد ًدا كب ًريا من اإلعالميني واملثقفني الذين ّ
أحوالهم املعيشية عىل نحو واضح كذلك( .((10وباعتبارها أدوات
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أساسية يف عملية اللربلة االقتصادية ،وأحد موارد الدخل الكربى
للنظام ،ووسيلة للحشد والتعبئة وإنتاج الرشعية أيضً ا ،فقد ش ّجع
النظام انتشار اإلنرتنت والهواتف النقالة .لكن سياسات التضييق
عىل تشكيل الجمعيات األهلية ،أو ما يطلق عليه اسم املنظامت غري
الحكومية أو جمعيات املجتمع املدين ،استمرت يف التشدد ،ومل يطرأ
أي تعديل عىل قوانني تحديثها .إال أن هذه األدوات ،ويف مقدمتها
أدوات الولوج إىل الفضاء املفتوح ،سمحت ،يف املقابل ،برفع مستوى
الوعي بالحقوق والحريات العامة ،وكشف مواطن الفساد ،وإبراز
التوتر الطبقي ،والحشد االجتامعي املعارض ،والتغلب عىل الرقابة
التقليدية ،كام اتضح يف بدايات الثورة.
ويف محاولة منه لتهميش تيارات اإلسالم السيايس واملعارضة العلامنية،
أخذ النظام ،منذ أيام حافظ األسد والرصاع مع اإلخوان املسلمني
( ،)1982-1979يدعم نسخة صوفية من اإلسالم؛ فربز الشيخ أحمد
كفتارو املفتي العام للجمهورية ( ،)2004-1964وشجعه النظام عىل
نرش طريقته الصوفية النقشبندية ،وسمح له بتوسيع دور مجمع
"أيب النور اإلسالمي" الذي كان يديره يف دمشق ،ليتحول إىل أحد
املراكز اإلقليمية للتعليم اإلسالمي .و ُمنح الشيخ محمد سعيد رمضان
البوطي أيضً ا من ًربا يف وسائل اإلعالم املحلية ،حاول جرس الهوة بني
النظام واملجتمع السني املحافظ ،خاصة يف املدن الكربى .واستمر
بشار يف تب ّني االسرتاتيجية نفسها ملواجهة تيارات اإلسالم السيايس
واملعارضة العلامنية ،فعزز نفوذ بعض املعاهد اإلسالمية ،مثل
"معهد الفتح اإلسالمي" ،بإدارة الشيخ حسام الدين فرفور ،وكذا
بعض الجمعيات الخريية ،والجامعات الدينية ،مثل جامعة زيد(.((10
وسمح للقبيسيات ،وهي جامعة دعوية تختص بالعمل يف الوسط
النسوي ،مبامرسة نشاطهن ،فزاد نفوذهن عىل نحو بعيد بني نساء
الطبقات امليسورة ،يف املجتمع الدمشقي
خصوصا( ،((10وسمح النظام
ً
بالعمل لهذا التيار الذي يركز عىل الدعوة وحشد الناس حول قضايا
غري سياسية ،مثل معارضة إصالح قانون األرسة واألحوال الشخصية،
وانتقاد بعض املسلسالت التي مل ير النظام فيها تهدي ًدا لسطوته(.((10
استفاد النظام أيضً ا من واقع أن معظم العلامء املتحدرين من طبقات
مرتبطة بالسوق والتجارة يعارضون التوجهات االشرتاكية وتدخّل
الدولة يف االقتصاد ،ومييلون إىل دعم القطاع الخاص إلضفاء الرشعية
 106ينظر :ليىل الرفاعي" ،النظام السوري حبى مجمع الفتح اإلسالمي بالنفوذ ،لكن بأي
مثن" ،مركز مالكوم كري -كارنيغي للرشق األوسط ،2019/12/2 ،شوهد يف  ،2021/11/30يف:
https://bit.ly/3wXhZuI
" 107جامعة القبيسيات :النشأة والتكوين" ،دراسة ،وحدة الدراسات الدينية ،جسور
للدراسات ،2017/12/19 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3z7NT9X :
 108يف عام  ،2010دار جدل كبري بني البوطي ونجدت أنزور ،مخرج مسلسل "ما ملكت
أميانكم"؛ إذ قدم فيه رجال الدين تقدميًا غري إيجايب.

تاسارد
؟ةيروس يف "ثعبلا ةلود" تراهنا اذامل

عىل التوجهات الليربالية الجديدة .وإضافة إىل ذلك ،وجد نظام بشار
يف طبقة رجال الدين مصدر دخلٍ مايل مهم ،وبابًا للمساعدة يف
جرس فجوة الفقر يف املجتمع ،إذ سمح لهم بإدارة املؤسسات املالية
اإلسالمية والجمعيات الخريية التي كانت تستجر األموال والتربعات
من دول الخليج ،وتوسع كث ًريا يف إنشاء املدارس الرشعية الداخلية
قياسا إىل اكتفاء والده
يف مراكز املناطق اإلدارية ،وكانت تعد طفرة ً
بإنشاء معاهد لتحفيظ القرآن .وبحلول نهاية عام  ،2010كان واض ًحا
مدى عمق التحالف الذي أنشأه بشار األسد مع النخب التجارية
خصوصا ،وهي التي سبق أن عارضت نظام والده،
والدينية الحلبية
ً
وتجلّت يف تعيني مفتي حلب ،أحمد بدر الدين حسون ،مفت ًيا عا ًما
للجمهورية ،خلفًا ألحمد كفتارو الذي تويف عام  ،2004وكانت هذه
املرة األوىل التي يخرج فيها منصب اإلفتاء من شيوخ دمشق .وقد
دعم شيوخ حلب سياسة االنفتاح الذي بدأه النظام عىل تركيا منذ
عام  ،2004واستفادوا منها أيضً ا.
لكن النظام رفض أن يذهب أبعد من ذلك يف احتواء القوى
اإلسالمية ،فتجاهل مقرت ًحا تركيًا بالسامح لإلخوان املسلمني بتأسيس
حزب يسمح لهم بالعمل السيايس .وحاول بدلً من ذلك االستفادة
من االنقسامات والخصومات الشخصية داخل الفضاء اإلسالمي،
مثل ،واستثمر يف التنافس بني القوى اإلسالمية،
بني دمشق وحلب ً
ويف وضع بعضها يف مواجهة بعض :الصوفيون يف مواجهة السلفيني،
واملحافظون يف مواجهة اإلصالحيني ،وقرب بعضهم وأبعد آخرين.
ويف ظل تآكل صدقية رجال الدين املعروفني بارتباطاتهم األمنية
مثل ،حاول النظام استقطاب أكرث رجال الدين استقاللية ،وتقريبهم
ً
مثل مع الشيخ
للحصول عىل دعمهم يف بعض سياساته ،كام حصل ً
أسامة الرفاعي ،رئيس جامعة زيد ،الذي خصه بشار األسد بلقاءات
شخصية عدة(.((10
ومع انسحاب الدولة من النشاط االقتصادي ،واتساع التعليم
الديني ،ازداد نفوذ الجمعيات الخريية اإلسالمية التي أخذت تحل
محل الدولة يف توفري شبكة أمان اجتامعي للفقراء واملحتاجني .ويف
حني جفت موارد الشبكات الزبائنية التابعة للنظام ،ازدادت موارد
شبكات الدعم اإلسالمية وتعاظمت .إضافة إىل ذلك ،مل تجد كل
خصوصا
محاوالت احتواء النزعات السلفية التي أخذت تنترش بقوة،
ً
بني العاملة السورية العائدة من دول الخليج .وحينام أدرك النظام
خطورة الوضع ،وحاول أن يستعيد السيطرة كان الوقت قد تأخر.
حاول النظام أيضً ا االستفادة من االنقسام الريفي  -املديني الذي
أدى دو ًرا بارزًا يف تاريخ سورية املعارص ،يف احتواء الوضع الذي
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نضج يف اتجاه االنفجار .فخالل الشهور األوىل لالحتجاجات ،برز
االنقسام واض ًحا بني املدن الكربى التي استفادت ،إىل حد ما ،من
سياسات النظام ،وغلبت عليها نزعات التصوف والليربالية ،وتحكم
يف سلوكها الخوف من الفوىض والتشدد الديني ،من جهة ،واألرياف
التي ترضرت بشدة من سياسات النظام ،وسيطرت عليها نزعات
سلفية واالنحياز إىل السياسات االشرتاكية والعدالة االجتامعية ،من
خصوصا
جهة أخرى( .((11وكانت مشاعر الخوف من الثورة منترشة،
ً
بني التجار والطبقة الربجوازية يف دمشق وحلب التي استفادت
من السياسات االقتصادية والترشيعات التي أدخلها النظام ،وكانت
تتوجس من انتفاضة أشد الفئات الريفية فق ًرا .أما طبقة العلامء
املدينيني الذين غلبت عليهم النزعة الصوفية ،فقد كان يقابلهم عىل
الطرف اآلخر رجال دين غلبت عليهم النزعة الثورية وامليول السلفية
يف املناطق الريفية.
عمد النظام إىل استخدام كل وسيلة ممكنة؛ الحتواء الحركة
االحتجاجية عند انطالقتها ،فحاول تغذية مخاوف النخب الدينية
والتجارية املدينية من الفوىض واالنزالق إىل رصاع أهيل ،كام حصل
يف العراق بعد الغزو األمــريك ،ولعب عىل وتر التدخّل األجنبي
واملؤامرات الخارجية .لكن كل هذه املحاوالت مل ت ِ
ُجد نف ًعا وال س ّيام
مع تصاعد وترية العنف الذي استخدمه النظام .فانقسم علامء املدن
الذين كان معظمهم يعيل قيمة االستقرار يف مواقفهم من النظام،
فوقف بعضهم ،مثل الشيخ البوطي ،مؤي ًدا للنظام ،مح ّذ ًرا من
"الفتنة" ،وكذا فعل املفتي حسون ،يف حني حاول آخرون ،مثل محمد
حبش ،التوسط بني النظام واملعارضة ،قبل أن يحزم أمره وينتقل إىل
املعارضة ،والشيخ أسامة الرفاعي الذي انتقد يف بداية االحتجاجات
سلوك رجال األمن ،لكنه عارض يف املقابل املقاومة املسلحة ،واضطر
كثريا بسبب فقدان عرشات اآلالف من فرص العمل يف إثر
 110ففي درعا ،التي ترضرت ً
خروج الجيش السوري من لبنان عام  ،2005وموجة العداء للسوريني بعد اغتيال الحريري،
وبسبب الفساد وموجات الجفاف ومنع الفالحني من حفر اآلبار لري محاصيلهم التي أنهكها
الجفاف ،سارع النظام إىل استخدام العنف ،وهذا أدى إىل االنتفاضة .وحينام اندلعت الثورة،
مل يكن قد تبقى لدى النظام أي أداة ليستخدمها لتأكيد سيطرته عىل املجتمع إال العنف،
وساد شعار "إذا مل ينجح العنف فاستخدم مزيدًا منه" .أما يف بانياس ،فقد بدأت التظاهرات
ضد حظر النقاب يف املدارس ،ويف الالذقية ضد املافيات العلوية (الشبيحة) التي عاثت
فسادًا ،وكان القاسم املشرتك بني هذه االنتفاضات هو اإلهامل والتهميش اللذين استهدفا
املواطنني ممن يقطنون خارج عواصم املحافظات واملدن الكبرية ،ثم انتقلت االحتجاجات إىل
حامة ودير الزور ،وكانت أعنف االحتجاجات وأشدها يف حمص املختلطة ،حيث أدى العامل
مهم .وأدت وسائل االعالم الجديدة واإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي
الطائفي دو ًرا ً
مهم ،فقد أخذ أبناء الجيل الجديد من الهاربني واملنفيني من السوريني يف الخارج دو ًرا
دو ًرا ً
مهم يف تأجيج االحتجاج ،وال سيام يف أيام ال ُجمع ،وقاد األمئة يف بعض األحيان االحتجاجات.
ً
وكانت الغالبية العظمى من املحتجني من اليافعني العاطلني عن العمل ،املهمشني الذين مل
يكن لديهم ما يخرسونه ،ومل يكن أغلبهم معروفًا لدى األجهزة األمنية؛ لذلك كانت تجري
عملية تعويض رسيعة لقادة االحتجاج من جيل الشباب الذي كان يُقتل أو يُعتقل من قوات
األمن (يف تطابق مع االنتفاضة الفلسطينية).
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أخ ًريا إىل مغادرة البالد بعد أن تع ّرض للرضب عىل أيدي "شبيحة"
النظام ،وتح ّول موقفه إىل املعارضة( .((11حاول النظام استبقاء من
وقف من هؤالء إىل جانبه من خالل تقديم بعض التنازالت ،مثل
إنشاء محطة تلفزة دينية (النور) ،وافتتاح كلية جديدة للدراسات
اإلسالمية ،وإلغاء قرار منع النقاب يف املدارس ،لكنه فشل يف الحصول
عىل نتائج مامثلة يف الضواحي واألرياف ،حيث كان العلامء أكرث
راديكالية ،فحضّ وا الناس عىل الخروج واالحتجاج يف مناطق كإدلب
وحمص ،وقادوا التظاهرات يف درعا وبانياس.
أما يف التعامل مع الجمهور ،فقد راوحت اسرتاتيجيات النظام بني
استخدام أقىص درجــات العنف ،وتقديم بعض اإلغــراءات مثل
زيادة الرواتب .وقُدمت امتيازات لزعامء العشائر وأعيان األحياء
الستقطابهم .وسعى النظام إىل استاملة األكراد ،مستفي ًدا من الروابط
التاريخية التي تربطه بأكراد العراق ،وحزب العامل الكردستاين ،عىل
الرغم من أن هذا األمر تسبب يف تغيري موقف تركيا نحو معاداة
النظام .لكن يف كل األحوال ،رفض النظام تقديم أي تنازل سيايس
ج ّدي ،وأي توجه ج ّدي نحو الدميقراطية ،فعىل الرغم من إلغاء قانون
الطوارئ ،استمرت قوات األمن يف استخدام العنف من دون محاسبة.
ورفض النظام االعرتاف باملعارضة قو ًة سياسية ،بل استمر يف إصالحات
أحادية مفروضة من األعىل ،مثل تعديل الدستور عام .2012
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الس ّنة .وبحلول متوز /يوليو
االنشقاق يف أوساط الضباط واملجندين ّ
 ،2011أخذ النظام يزج الجيش يف املواجهة ،وبدأ يلجأ إىل السالح
الثقيل ،فنرش دباباته يف حامة وحمص ودير الزور ،يف حني ركّزت
قوات األمن عىل تصفية الناشطني ،وهو ما أدى إىل خفض حجم
االحتجاجات وانتشارها .لكن النظام مل يكن قاد ًرا عىل االحتفاظ
باملناطق التي كان يدخلها لقمع االحتجاجات بعد االنسحاب منها؛
وتغي النظرة إليه باعتباره قوة غاشمة.
بسبب انهيار رشعيته ّ
وقد أدى توريط الجيش يف قمع االحتجاجات إىل ربط مصريه مبصري
وتغي نظرة املجتمع إليه ،فقبل الثورة كانت النظرة إىل
النظامّ ،
الجيش تخلو من السلبية إىل حد ما ،بخالف األجهزة األمنية التي
كانت ترمز إىل العنف والقسوة والقهر .وقد بدأت خالل هذه
املرحلة عمليات استهداف الجيش وقوى األمن ،بعد أن بدأ بعض
الضباط املنشقني يف تنظيم أنفسهم للرد عىل عنف النظام .ومع تدفق
السالح واملال من الخارج ،بدأت تظهر مالمح حرب داخلية ،مع ميل
قاعدة املعارضة إىل التشدد بسبب بطش النظام ،وتغذيته للنزعات
الطائفية .ومع تاليش حظوظ إسقاط النظام أو دفعه إىل تقديم
تنازالت ،بدأت ترتفع أصوات يف املعارضة تطالب بتدخّل خارجي،
يف حني أخذ النظام يستعني بحلفائه الذين أم ّدوه باملال والسالح
والعنرص البرشي .وبدأ الرصاع يتحول إىل حرب وكالة إقليمية ودولية،
أبرز الفاعلني فيها إيران وتركيا ودول الخليج العربية (السعودية
وقطر واإلمارات) وإرسائيل ،وعىل املستوى الدويل روسيا والواليات
املتحدة .وقد انخرط أيضً ا يف الرصاع فواعل من غري الدولة ،أبرزهم
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام الذي استقطب مقاتلني من
مختلف أنحاء العامل .وقد ق ّدر وجود نحو  80جنسية تقاتل يف سورية
عام  ،2014موزعة بني النظام واملعارضة وتنظيم الدولة ووحدات
حامية الشعب الكردية( .((11وقد أذنت هذه التطورات بنهاية حقبة
الدولة التي بناها حزب البعث ،وفقدانها السيطرة عىل أجزاء واسعة
من األرض والسكان .وعىل الرغم من كل املحاوالت التي بذلها النظام
بدعم من حلفائه الستعادتها ،فإنه مل يتمكن قط من ذلك ،أو إعادة
األمور إىل ما كانت عليه قبل آذار /مارس  ،2011لتبدأ مرحلة جديدة
من تاريخ سورية عنوانها العام هو الفوىض واالنهيار.

وبعد أسابيع من النقاش حول أفضل السبل للتعامل مع االحتجاجات،
انترص الجناح املتشدد يف النظام الذي طالب باستخدام مزيد من
مستلهم تجربة حامة  1982مثالً  ،وكان
القوة إذا مل تنفع القوة،
ً
الهدف الرئيس منع سقوط مناطق حدودية بيد املعارضة ،بحيث
تع ّد منطلقًا لتدخّل خارجي ،كام حصل يف ليبيا .لكن املقارنة بحامة مل
تكن يف مكانها ،ذلك أن انتشار الهواتف النقالة وكامريات الديجيتال
واإلنرتنت والبث الفضايئ جعل إخفاء استخدام العنف املفرط ضد
املدنيني الع ّزل أم ًرا غري ممكن ،وهذا ما أفقد النظام بقايا رشعية
احتفظ بها ،ودفع كثريين إىل االنفضاض من حوله ،وتعالت دعوات
إطاحته .ومع اتضاح عجز النظام عن السيطرة عىل الوضع ،وتنامي
التوقعات بقرب انهياره ،بدأ القفز من سفينة النظام يتزايد ،مبا يف ذلك
أوساط املستفيدين الذين مل يستطيعوا تربير عنفه ضد املدنيني .ومع
تنامي االنشقاقات الفردية يف صفوف الجيش ،ازداد اعتامد النظام
عىل طائفته التي انتظم الجزء األكرب منها يف ميليشيات للدفاع عنه
(الشبيحة) .واضطر النظام إىل استدعاء املتقاعدين والضباط السابقني
لتعويض النقص يف العنرص البرشي الذي تنامى مع تفاقم ظاهرة

تناولت هذه الدراسة املراحل األخرية من عمر الدولة السورية،
وحاولت الوقوف عىل العوامل التي أدت إىل وصولها إىل حافة

111 Thomas Pierret, "The Syrian Baath Party and Sunni Islam: Conflicts
and Connivance," Middle East Brief, no. 77 (February 2014), pp. 5-6.

" 112النسور 80 :جنسية تقاتل يف سوريا" ،عمون ،2014/10/27 ،شوهد يف ،2021/11/30
يفhttps://bit.ly/3Eua7oW :

خاتمة

تاسارد
؟ةيروس يف "ثعبلا ةلود" تراهنا اذامل

الفشل واالنهيار بعد مئة عام من نشأتها .وخلصت إىل أن نظام
أساسا من مفهوم العدالة
البعث استمد رشعيته الداخلية عقو ًدا عدة ً
االجتامعية ورشعية اإلنجاز ،حيث كانت الدولة تضطلع مبسؤولية
توفري الخدمات األساسية (صحة ،وتعليم ،وسلع غذائية ،وطاقة)
مجانًا أو لقاء رسوم رمزية للفئات املحدودة الدخل التي كانت قاعدة
دعمه االجتامعي الرئيسة ،ومن نجاحه يف تحقيق حالة من االستقرار
الداخيل بعد عقود من فوىض االنقالبات املمولة من الخارج،
واستناده إىل القومية العربية ومقاومة السياسات الغربية بوصفها
أيديولوجيا ونه ًجا يف سياسته الخارجية .لكن هذه الرشعية أخذت
وخصوصا مع وصول بشار األسد
تتآكل بعد انتهاء الحرب الباردة،
ً
إىل السلطة مطلع األلفية الجديدة؛ وذلك نتيجة تراجع دور الدولة
وتخلّيها عن أداء وظائفها االقتصادية  -الخدمية نحو الفئات التي
ا ّدعت متثيلها ،وتاليش أهمية وظيفتها (السياسية  -التثقيفية) نتيجة
إفالسها أيديولوجيًا ،مع بروز منافسة لها من التيارات اإلسالمية التي
استفادت بشدة من تراجع املرشوع القومي العريب واأليديولوجيا
القومية بعد حرب  ،1967وازدياد قدرتها عىل التحدي مع خروج
النظام من خانة املقاومة ،واختياره نهج التفاوض مع إرسائيل خالل
التسعينيات تحدي ًدا ،عىل أمل أن تؤدي عملية السالم إىل تعويض
النقص يف الحيز األيديولوجي بنتائج اقتصادية .وجاء التحدي للنظام
أيضً ا من النزعات الليربالية التي تعاظم تأثريها بانتشار منط حياة
استهاليك أدخله النظام بسياسات االنفتاح التي تبناها (السامح
باسترياد السيارات الحديثة وإدخــال اإلنرتنت والهواتف النقالة
وإنشاء البنوك الخاصة واملجمعات التجارية  ...إلخ) .لقد أدت هذه
السياسات إىل تضاؤل هيمنة الدولة االقتصادية باعتبارها املشغل
األكرب للمجتمع ،وضعف دورهــا األبــوي للفئات الفقرية وتاليش
هيمنتها الفكرية والثقافية بفقدانها السيطرة عىل تدفق املعلومات،
بدل
وبروز نوع جديد من التفاعل الشبيك األفقي داخل املجتمع ً
من التفاعل الرأيس  Top-downبني السلطة واملجتمع .وأسهم كل
ذلك يف إضعاف دور الدولة االقتصادي – االجتامعي  -التثقيفي
وزيادة اعتامدها عىل ذراعها األمنية ،وعانت بدورها الفساد ،يف
القمع والسيطرة عىل مجتمع قايض الحرية بالخبز ،ثم صار يفتقد
كليهام( .((11لقد فشل النظام أيضً ا يف مواكبة هذه التغريات االقتصادية
وما نجم عنها من تحوالت اجتامعية بخطوات سياسية .ففي مقابل
إضعاف سيطرة حزب البعث والحد من تغلغله يف املجتمع ،فشل
النظام يف إنشاء تنظيم سيايس بديل ،يعكس سياساته االقتصادية
الجديدة ،ما ترك الساحة فارغة أمام أيديولوجيات منافسة.
113 Alan George, Syria: Neither Bread nor Freedom (London/ New York:
Zed Books, 2003).
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لقد كان تلقائ ًيا أن تؤدي السياسات التحريرية االقتصادية الرسيعة
الجديدة للنظام املدفوعة بتناقص موارده املالية وتزايد أعباء الدعم،
ومحاوالت جذب االستثامرات الخارجية ،ودفع القطاع الخاص إىل
تح ّمل مزيد من املسؤوليات ،إضافة إىل الضغوط الخارجية ،وابتعاده
عن قاعدة دعمه األساسية ،وإعادة بناء تحالفاته االجتامعية ،أخذًا
يف االعتبار التحوالت التي طرأت يف بنية النظام نفسه أيضً ا؛ إذ تح ّول
الجيالن الثاين والثالث من أبناء النخبة الريفية الفالحية التي حكمت
سورية منذ عام  1963إىل طبقة مدينية برجوازية ،نشأت يف املدن
(خصوصا دمشق) ،واعتادت منط حياة مدينية ينتمي إىل
الكربى
ً
بيئة الرشائح االجتامعية العليا ،وورثت السلطة بدلً من أن تقاتل
من أجلها ،ما أفقدها صالتها بالطبقة االجتامعية التي انحدرت
منها ،والتي انتقلت بدورها لتصبح القاعدة االجتامعية للثورة
نتيجة تهميشها خالل العقد األول من حكم بشار والرضر البالغ
الذي ألحقته بها سياسات اللربلة التي اعتمدها .وعىل الرغم من أن
مهم
املثقفني املنحدرين من الطبقات الوسطى املدينية أدوا دو ًرا ً
يف إشعال االحتجاجات ،فإن العبء األكرب وقع عىل أبناء املناطق
الطرفية يف إبقاء جذوتها مشتعلة ،قبل أن يتحولوا إىل مقاتلني حينام
انتقلت االحتجاجات إىل طور الرصاع املسلح.
ومن نافلة القول اإلشارة إىل أن الجامعات املترضرة من سياسات
الدولة مل متــارس معارضتها من داخــل النظام السيايس القائم
 ،From within the systemبحيث تسمح ضغوطها بإصالحه عىل
منط املعارضة املوجودة يف النظم الدميقراطية ،ألن السلطة مل تكن
أصل بظهور معارضة ذات صدقية متارس العمل من داخل
تسمح ً
النظام القائم بوسائل دميقراطية سلمية ،وقد أدى هذا األمر إىل ظهور
معارضة (حركات اجتامعية وسياسية) لديها تصور مختلف للدولة
التي يسيطر عليها النظام الحاكم تسعى إىل تفكيكها ،وإنشاء دولة
أخرى مختلفة مكانها ،وهذا يعني عمليًا نزع رشعية النظام الحاكم،
ورشعية الدولة التي يحكمها نتيجة متاهيه معها ،ويتطلب ذلك كرس
احتكار النظام /الدولة لوسائل العنف ،واملوارد االقتصادية ،واإلطار
األيديولوجي /السيايس ،والعمل لتقديم منوذج بديل ،وهو ما حاولته
املعارضة حينام سنحت الفرصة لفعل ذلك .لكن النظام مل ينهر نتيجة
دعم حلفائه الخارجيني ،واملعارضة مل تتمكن من تقديم بديل قادر
عىل بناء دولة جديدة ،فدخلت البالد يف حالة رصاع ممتد؛ القديم
فيه ال ميوت ،والجديد ال يولد .وقد أدى هذا االستعصاء إىل تهديد
وحدة البالد الرتابية ونسيجها االجتامعي وحلل هويتها الوطنية.
واضــح أن سورية بالشكل القديم الــذي حكمها حزب البعث،
مبرحلتيه الحزبية والعائلية ،أصبحت غري قابلة لالستمرار ،وأن مقدار
الرضر الذي لحق بالدولة واملجتمع بسبب سياساته يجعل العودة إىل
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الوضع الذي كان سائ ًدا قبل آذار /مارس  2011غري ممكنة .وتحتاج
سورية ،إذا أرادت البقاء كيانًا ترابيًا موح ًدا بالشكل الذي ظهرت
عليه بعد عام  ،1920إىل إعادة بناء عىل أسس جديدة متكّن الدولة
من استعادة رشعيتها والنهوض بوظائفها األساسية ،بد ًءا باحتكار
استخدام العنف لفرض األمن والنظام العام يف إقليمها ،ومنع قيام
وصول إىل استعادة سيادتها ،وإخراج القوى
ً
أي سلطة موازية لها،
األجنبية من أراضيها ،وإعادة بناء اقتصادها عىل أسس أكرث عدالة،
وتحقيق املصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية ،وإنتاج عقد اجتامعي
جديد ينظم عالقة الدولة باملجتمع عىل أسس دميقراطية ،ويسهم
يف إعادة بناء هويتها الوطنية .وبخالف ذلك ،لن تتمكن سورية من
االستمرار بوصفها دولة موحدة ،بل ستتجزأ إىل مناطق نفوذ متنافرة،
تعتمد يف بقائها واستمرارها عىل الدعم الخارجي.
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صـدر حديـ ًثا

تـأليف :مجموعة مؤلفين

إدارة األزمات بين النظرية والتطبيق :االستجابة االستراتيجية
لدولة قطر ألزمة الحصار
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب إدارة األزمات بين النظرية والتطبيق:
االستجابة االستراتيجية لدولة قطر ألزمة الحصار ،شارك في تأليفه مجموعة من الباحثين (تحرير:
هند المفتاح ،وموسى عالية العفري ،وحامد التجاني علي) .يقع الكتاب في  415صفحة ،ويشتمل
على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام.

36
DOI المعر ّف الرقمي
https://doi.org/10.31430//WBSG6400

Accepted القبول
2021-10-14

Revised التعديل
2021-09-30

Received التسلم
2021-08-25

Haider Saeed | حيـدر سعيـد

*

 الصراع على الهوية والتح ّول:جيش المهدي والتيار الصدري
The Mahdi Army and the Sadrist Movement in Iraq: The Struggle
for Transformation

. جيش المهدي، وتجســدها األبــرز،موضــوع هذه الدراســة هو الشــيعية المســلحة في العراق
 في إطار دراسة العالقة بين التنظيمات،وهي تتناول طبيعة العالقة بينه وبين التيار الصدري
 التي تتمثل فــي أن جيش المهدي، وخصوصية هــذه العالقة،السياســية وأذرعها المســلحة
واســعا مــن
 وأنــه كان يمثــل إطــارًا،نشــأ فــي إطــار المؤسســة الدينيــة الشــيعية فــي النجــف
ً
ً  لم يكن جيش المهدي فصي، مــن هنا.الوظائــف
 وكان أشــبه، بالمعنى التقليدي،مســلحا
ال
ً
 وبقدر ما كان جيــش المهدي الخطو َة.بحالــة تعبئــة عامة للمجموعة الشــيعية في العــراق
.ويحدد تطور َ التيار
 يتحكم، ظل وجود الذراع المســلحة رك ًنا جوهر ًيا،التنظيمية األولى للتيار
ّ
،وتحــاج الدراســة بأن الســجال على حجم العمل المســلح أفضى إلى صراع علــى هوية التيار
ّ
 وآخــر مــع أن يتحــول إلــى العمــل،مســلحا
تنظيمــا
 جنــاح مــع أن يبقــى التيــار:بيــن جناحيــن
ً
ً
 كان مسعى قيادة التيار ضبط جيش المهدي يتداخل بالصراع السياسي، ولذلك.السياسي
.بين أجنحته
. شيعة العراق، جيش المهدي، التيار الصدري:كلمات مفتاحية
The study concerns the armed Shiism in Iraq and its most prominent embodiment,
the Mahdi Army (MA). It deals with the relationship between the MA and the
Sadrist movement, as a case og the relationship between political organizations
and their armed wings. It explores the specificity of this relationship, whereby
the MA arose within the Najaf Shiite’s Hawza . Hence, the MA was not a typical
armed wing, but was more like a general beacon of mobilization for the Shiite
community in Iraq. MA was the first organizational step for the movement as
much as its presence as the armed wing remained an essential pillar, controlling
and determining the development of the movement. The study argues that the
debate over the extent of armed action led to a struggle over the identity of the
movement, between two wings: remaining an armed organization, or turning to
political action. Therefore, the leadership’s efforts to control MA were intersects
with the political struggle between its wings.
Keywords: The Sadrist Movement, the Mahdi Army, Shia of Iraq.
. املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،باحث ورئيس قسم األبحاث
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لعل الوصف األول واألكرث شيو ًعا لـ "جيش املهدي" ،الذي اعتمدته
ّ
الدراسات املعنية ،هو أنه ذراع مسلحة لتنظيم سيايس ،وهو
"التيار الصدري"(((.
عم تعرفه العديد من
بهذا املعنى ،فهو صيغة منطية ال تختلف ّ
األحزاب األيديولوجية الجامهريية يف العامل ،التي تتأسس بنيتها عىل
زعامات ،وإطار أيديولوجي واضح ،وقاعدة جامهريية عريضة .وكام
كان لهذا النمط من األحزاب األيديولوجية الكربى عرب العامل أذرع
مسلحة ،كان لبعض نظائرها من أحزاب جامهريية أيديولوجية
تقليدية يف تاريخ العراق الحديث مثل هذه األذرع املسلحة
(امليليشيات) ،كالحزب الشيوعي وحزب البعث ،اللذين كانت لهام
مثل هذه التنظيامت التي ترتبط ارتباطًا بنيويًا باألحزاب.
وإىل جانب حزمة من الوظائف التي تؤديها األذرع املسلحة((( ،كان
ملمحها األهم ،يف نسختها العراقية ،أنها كانت "أداة" األحزاب يف الوصول
إىل السلطة ،يف ظل سيطرة النموذج االنقاليب يف تلك املرحلة .ولذلك،
كان األهم ،يف تفكري هذه األحزاب هو بناء تنظيامت داخل الجيش ،أو
املؤسسة العسكرية ،للسيطرة عليها ،فهي األداة املثىل والناجعة للوصول
إىل السلطة .وهو ما تحقق لحزب البعث الذي أنشأ عد ٌد من الضباط
املنتمني إليه "مكتبًا عسكريًا" ،أسهم يف انقالبني قادهام الحزب يف العراق
( 1963و ،)1968وشكّل عدد من الضباط السوريني املنتمني إىل حزب
البعث "لجنة عسكرية" ،نفّذت انقالب عام  1963يف سورية .ومبا أن
حزب البعث كان يدرك محورية هذه املسألة (التنظيم داخل الجيش)،
حظر ،يف دستور الدولة التي أقامها يف العراق (دستور  ،)1970عىل
األحزاب السياسية إقامة تنظيامت داخل الجيش(((.
* يود الباحث أن يشكر عددًا من أصدقائه وزمالئه الذين ناقشوا بعض أفكار هذه
الدراسة وأغنوها ،وكانت لبعضهم تجربة يف الحركة الصدرية ،وقد أفادوا الباحثَ بشهاداتهم
املهمة عنها :عمر عاشور ،وأسعد النارصي ،وضياء األســدي ،وعيل املدن ،وعيل مسلم،
ومشتاق الحلو ،وحارث حسن.
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"Marisa Cochrane [Sollivan], "The Fragmentation of the Sadrist Movement,
Iraq Report 12, Institute for the Study of War (January 2009), accessed on
20/11/2021, at: https://bit.ly/3KvieV1; Bruce R. Pirnie & Edward O'connell,
Counterinsurgency in Iraq (2003-2006) (Santa Monica: National Defense
Research Institute "RAND", 2008).
"2 Richard Gunther & Larry Diamond, "Types and Functions of Parties,
in: Larry Diamond & Richard Gunther (eds.), Political Parties and Democracy
(Baltimore/ London: The Johns Hopkins University Press, 2001), p. 20.
 3جمهورية العراق ،دستور الجمهورية العراقية املؤقت لعام  ،1970املادة  /31ج.

إن تركيز األحزاب األيديولوجية التقليدية عىل هذا املفهوم (السيطرة
تجارب أذرعها املسلحة محدودة وغ َري متطورة
عىل الجيش) جعل
َ
تنظيميًا (كتجربة "الحرس القومي" ،الذي أنشأه حزب البعث،
و"حركة األنصار" التي أنشأها الحزب الشيوعي).

ً
أوال :جيش المهدي على طاولة
مراكز التحليل السياسي
تذكر األدبيات املختصة بامليليشيات والفصائل املسلحة يف العامل أن
أكرب فصيلني مسلحني من الفصائل اإلسالمية الشيعية يف العراق هام
فيلق بدر وجيش املهدي(((.
ميكن أن يشكّل هذا الجمع ،واملقارنة التي ميكن أن تنشأ بسببه،
مدخل مناسبًا لفهم طبيعة جيش املهدي ،التي تختلف اختالفًا نوعيًا
ً
عن فيلق بدر .وما الجمع بينهام إال شكل تقتضيه البيانات اإلحصائية
الكمية ،التي ال تعبأ بالتحليل البنيوي أو السياقي ،بقدر ما يعنيها
ُ
انطباق مواصفات عامة وفضفاضة ،يف كثري من األحيان .ففي الوقت
فيلق بدر يف سياق املعارضة اإلسالمية الشيعية لنظام
الذي نشأ فيه ُ
جيش املهدي تجرب ًة تاريخية
ص ّدام حسني يف الثامنينيات ،عاش ُ
مختلفة ،إذ نشأ يف سياق الدولة الناشئة ما بعد االستبداد .ويف حني
فيلق بدر خاض ًعا للنمط العام والتقليدي للعالقة بني األحزاب
كان ُ
وأذرعها املسلحة ،يف كونه نشأ بوصفه ذرا ًعا مسلحة لتنظيم سيايس،
هو املجلس األعىل للثورة اإلسالمية يف العراق ،قبل أن ينفصل
عنه ليشكّل تنظي َمه الخاص ،ولهذا السبب ظل محدو ًدا يف عدد
مقاتليه((( ،يبدو جيش املهدي ،عىل مستوى البنية التنظيمية ،أشد
تعقي ًدا من هذا بكثري ،فهو ذو أبعاد سياسية واجتامعية شائكة ،وهو
تنظيم محدود العدد ،وقد أصبح الحاضن َة التي ُولدت منها
ليس
ً
الفصائل الشيعية املسلحة كلُّها.
وهذه الخصوصية ،يف الحقيقة ،هي موضوع هذه الدراسة.
بـــد ًءا مــن عــام  ،2008وغـــداة مــعــارك "صــولــة الــفــرســان" ،يف
جيش املهدي لرضبة قاصمة،
آذار /مارس  ،2008التي تع ّرض فيها ُ
"4 Michael Freeman et al., "Insurgent and Terrorist Finances in Iraq,
in: Michael Freeman (ed.), Financing Terrorism: Case Studies (London:
Routledge, 2012), p. 33.
 5عن فيلق بدر (منظمة بدر ،الحقًا) ،ينظر:
Counter Extremism Project, Badr Organization, accessed on 20/11/2021,
at: https://bit.ly/36ToEz3; "The Badr Organization of Reconstruction and
Development," The Center for International Security and Cooperation
(CISAC), Stanford University (2019), accessed on 20/11/2021, at:
https://stanford.io/3r57DJ2
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وبعد إعــان الصدر تعليق عمليات جيش املهدي وحرصها
يف فئة محددة ،ال متارس نشاطًا مسل ًحا إال بقرار قيادة التيار
(وهو أمر سنتابعه ،الحقًا ،ونضعه يف سياقه التاريخي والبنيوي)،
ظهر ك ّم كبري من الدراسات والتقارير واملقاالت عن التيار الصدري
وجيش املهدي ،نسب ٌة كبرية منه أنجزتها مراك ُز التحليل السيايس
 Think Tanksاألمريكية ،التي ق ّدرت ،يف ذلك الوقت ،أ ّن جيش
املهدي هو أحد ثالثة أخطار أساسية تواجه العراق ،إىل جانب تنظيم
القاعدة ،والرصاع الطائفي واإلثني ،بل هو يف صدارة تلك األخطار(((،
وهو تقدير يتوافق مع تقدير املؤسسة العسكرية األمريكية التي
باتت ترى أنه مع صيف  ،2007أصبح خط ُر امليليشيات الشيعية
أك َرب من خطر "دولة العراق اإلسالمية"((( .واملقصود الرئيس بتعبري
"امليليشيات الشيعية" ،يف هذا السياق ،هو جيش املهدي.
نرشت كربى هذه املراكز دراسات تحليلية عن جيش املهدي ،مام
كم ونو ًعا ،قبل عام  ،2008وال حتى عام  ،2004حني
ال نظري لهًّ ،
َ
معارك ضد القوات األمريكية .وبالتأكيد ،يرتبط
جيش املهدي
خاض ُ
رشا بتضخم خطر هذا الجيش ،بحسب التقديرات
األمر ارتباطًا مبا ً
األمريكية السالفة ،ولكنه ال يبتعد أيضً ا عن أزمة التيار ،من مطلع
عام  2007إىل أواسط عام  ،2008وتحدي ًدا مع بدء خطة زيادة
عديد القوات األمريكية يف العراق ،املعروفة باسم  ،Surgeوالتي
أعلنها الرئيس جورج بوش االبن يف كانون الثاين /يناير  .2007وإذا
كانت الخط ُة قد استهدفت مواجه َة تنظيم القاعدة ،و"دولة العراق
اإلسالمية" ،الناشئة للت ّو ،فإنها شملت جيش املهدي ،بسبب دوره يف
الحرب األهلية عام  ،2006وهو أمر منطقي لخطة كانت تستهدف
أساسا مخاطب َة املجتمع السني وإرشاكه يف قتال القاعدة.
ً
ولذلك ،كان السؤال املركزي للدراسات التي أنتجتها مراك ُز التحليل
(((
السيايس األمريكية هو :كيف سيتطور التيار ،ومعه جيش املهدي؟
وإذا كانت هذه الدراسات والتقارير تضم معلومات وتفصيالت
مهمة ج ًدا عن جيش املهدي ،من األرجح أنها مستقاة من األجهزة
االستخبارية األمريكية ،فإنها حكمتها ثالثة ثوابت أو مقوالت :أن جيش
تنظيم سياسيًا ،وأن وظيفته هي كسب
املهدي هو ميليشيا تتبع
ً
6 Cordesman & Ramos, p. 2.
أتت  73يف املئة من الهجامت التي استهدفت القوات األمريكية وأحدثت إصابات
7
من هذه امليليشيات ،بحسب الجرنال راي أوديرنو ،قائد القوات املتعددة الجنسيات يف
العراق :يُنظر:
Michael R. Gordon, "U.S. Says Iran-Supplied Bomb Kills More Troops," The
New York Times, 8/8/2007, accessed on 20/11/2021, at: https://nyti.ms/3v36hzl
8 Cordesman & Ramos, p. 23.
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النفوذ يف الدولة لصالح التنظيم السيايس ،وأن "املوديل" أو النموذج
الذي ينبغي أن يُف َهم من خالله هو منوذج حزب الله اللبناين.
وقد كانت سيطرة منوذج حزب الله عىل فهم التيار الصدري وجيش املهدي
وتطورهام أم ًرا مركزيًا يف هذه الدراسات((( ،من جهة أن كل واحد من
هذين االثنني ،بحسب هذه الدراسات ،يقوم عىل ثالثة أركان :أنه تنظيم
سيايس يقوم عىل أساس ديني ،وأنه يحقق نفوذَه االجتامعي من خالل
تقدميه خدمات اجتامعية (مبا فيها خدمة األمن للمجتمعات ،واملناطق
التي سيطر عليها وحقق نفوذًا فيها) ،وأنه يضم ذرا ًعا مسلحة (ميليشيا)
تساعده ،عىل نحو حاسم ،يف تحقيق نفوذه يف الدولة واملجتمع (وهذه
وظيفة شائعة للميليشيا) ،فضلً عن كون االثنني حظيا برعاية إيرانية(.((1
ومن ث ّم ،وإجاب ًة عن السؤال السالف "كيف سيتطور التيار الصدري
وجيش املهدي؟" ،تكون اإلجابة بحسب منطق هذه الدراسات
موسعة
واضحة :أنه سيتطور عىل منوذج حزب الله .وبحسب دراسة ّ
لتفصل يف
نرشها أنتوين كوردسامن وخوزيه راموس يف ذلك الوقتّ ،
هذا الجواب ،فإن قوات نخبة مد َّربة تدري ًبا عال ًيا ستكون األساس
يف تحصيل النفوذ السيايس( .((1و"قوات النخبة" ،هنا ،هي إشارة إىل
منظمة "املجاهدون" ،يف إطار التمييز الذي قام به مقتدى الصدر بني
(وسنفصل يف هذا األمر الحقًا).
"املمهدون" و"املجاهدون"
ّ
ويف الحقيقة ،ليس لدينا دليل عىل أن الصدر كان يفكر يف منوذج حزب
الله ،غري أن الدراسات التي تناولت التيار الصدري ظلت تقارنه بحزب
الله ،بسبب فرادته يف التجربة اإلسالمية الشيعية العراقية ،وظل مثة
توقع دائم مفاده أنه سيتطور عىل طريقة هذا الحزب ،أو أنه أريد له
أن يكون كذلك؛ مبعنى أن هناك قوى من خارج التيار فهمته عىل هذا
األساس ،وحاولت أن تص ّمم له مسا ًرا ليتطور عىل طريقة حزب الله.

ثان ًيا :الوظائف الجديدة لألذرع
المسلحة :جيش المهدي في قلب
المؤسسة الدينية الشيعية
يبدو جيش املهدي أشد تعقي ًدا من هذا التعريف املستعجل ،الذي
رمبا ت ُفيض إليه كلمة "جيش" ،أو سيطرة منوذج حزب الله عىل فهمه.
وتكشف دراسة بواكري التأسيس هذا التعقيد ،وال سيام أنه تشكّل
9 Ibid., p. 3; Cochrane [Sollivan], p. 6; Pirnie & O'connell, p. 32.
 10يفيد كوردسامن وراموس من أدلة استخبارية أمريكية ،أو من خالل ما غنمته القوات
األمريكية من أسلحة لجيش املهدي ،يف خالل معاركها معه ،يف إثبات ،أن مقاتيل جيش املهدي
تلقَّوا تدريبات يف إيران ،وأنهم استعملوا أسلحة إيرانية ،مبا فيها صواريخ وقذائف هاون،
ينظر.Cordesman & Ramos, p. 3 :
11 Ibid.

تاسارد
لّوحتلاو ةيوهلا ىلع عارصلا :يردصلا رايتلاو يدهملا شيج

تنظيم سياس ًّيا واض ًحا ،وهو ما
حتى قبل تشكّل التيار الصدري
ً
تحاول هذه الدراسة أن ترشحه.
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أن يكون مثة تغيري يف املنظور الذي ندرس من خالله هذه املؤسسة،
أي فعل يصدر من اإلطار العام لهذه املؤسسة ،سواء من طلبة
فنع ّد َّ
أو مراجع كبار أو رجال دين شباب أو علامء ينتمون جهويًا إىل مناطق
ال تنتج تقليديًا املراج َع الكبار ،أو سوى ذلك ،جز ًءا من الديناميكيات
العامة لهذه املؤسسة .وهكذا ،وبهذا املنطق ،ال ميكن فصل جيش
املهدي عن الديناميكيات العامة للمؤسسة الدينية الشيعية.
ومع أن مقتدى الصدر هو نجل أحد كبار مراجع النجف ،مل يكن
معبا عن التيار العام والتقليدي
يُنظَر إىل الصدر األب نفسه بوصفه ِّ ً
يف الحوزة ،الذي يُفهم بأنه متحفظ عن أداء أي دور اجتامعي أو
سيايس ،يف حني قاد الصدر حركة واسعة يف التسعينيات ،نجحت يف
تعبئة أعداد كبرية من الشباب الشيعة يف جنوب العراق وبغداد.
رسا ألمناط العمل التقليدية يف الحوزة.
و ُع َّد هذا ك ً

عىل نحو عام ،تختلف تجربة جيش املهدي عن النموذج الذي حكم
العالقة بني األحزاب الجامهريية األيديولوجية التقليدية وأذرعها
املسلحة ،مبا يف ذلك "فيلق بدر" ،الذي كان  -ما قبل تشكيل جيش
املهدي  -أك َرب وأهم فصيل مسلّح يف التجربة اإلسالمية الشيعية
العراقية ،وقد كان خاض ًعا للنمط العام لألحزاب الجامهريية
األيديولوجية يف عالقته بالحزب وكونه ذرا ًعا مسلحة له.
مل ينشأ جيش املهدي بوصفه ذرا ًعا مسلحة لتنظيم سيايس قائم ،بل
أنشأه تيار أو مجموعة من رجال الدين ،من داخل املؤسسة الدينية
الشيعية يف النجف ،لتنفيذ ما تراه "املرجعية من مهامت" ،بحسب
ما جاء يف إعالن إنشائه ،الذي تواله مقتدى الصدر ،نجل أحد كبار
مراجع الشيعة يف العراق ،محمد الصدر ،الذي اغتيل يف شباط /فرباير
 ،1999وير َّجح أن نظام البعث هو الذي يقف وراء اغتياله .وكان
قد شاركه يف التأسيس مجموعة من تالميذ الصدر األب .وقد أعلن
مقتدى الصدر عن والدة جيش املهدي يف خطبة الجمعة التي ألقاها
يف جامع الكوفة يوم  18متوز /يوليو .2003
ومن ثم ،يبدو يل من املهم أن نش ِّدد يف هذا السياق عىل هذه النتيجة:
أن جيش املهدي أُ ِّسس داخل إطار املؤسسة الدينية الشيعية .غري أن
يعب عن االتجاه الرئيس يف الحوزة ،فقد قاده
التيار الذي أنشأه ال ِّ
مجموعة من رجال الدين الشباب والثانويني.
مثة اتجاه سائد بني الباحثني يقرص فه َمه للمؤسسة الدينية الشيعية
أحاج يف االتجاه
عىل األفعال التي يقوم بها املراجع الكبار .غري أنني ّ
املعاكس ،فاملؤسسة الدينية الشيعية مؤسسة واسعة ،والديناميكيات
داخلها قد تأيت من مواقع غري املواقع املركزية فيها .ولذلك ،ينبغي

ولذلك ،كان مقتدى الصدر يتحدث باسم املرجعية (وهو ،إىل اآلن،
يتحدث باسمها ،فهو ال يستطيع أن يضع نفسه خارجها ،وإن كانت
طبيعة الصالت اآلن باملرجعية التقليدية مختلفة ،عىل نح ٍو جذري،
عم كانت عليه عام .)2003
ّ
تشكيل جيش
ُ
ومع ذلك ،ينبغي القول إن املخاض آنذاك ،الذي كان
املهدي جز ًءا منه ،هو مخاض سيايس ،وهو املخاض الذي أولد ،بد ًءا
من تلك اللحظة ،ما س ُيعرف بـ "التيار الصدري".
وظائف جيش املهدي ،عىل نحو ما تضمنها إعال ُن
ولذلك ،كانت
ُ
وظائف عامة ،مبعنى أنه كان "جيشً ا تحت االنتظار" ،ومل
تشكيله،
َ
الوظائف ،لحظ َة اإلعالن ،حتى مقاومة االحتالل األمرييك
تشمل هذه
ُ
للبالد ،وهو األمر الذي سيتواله جيش املهدي الحقًا.
ميثّل جيش املهدي إطا ًرا واس ًعا وفضفاضً ا ملجموعة من الوظائف
التي تنهض بها ،أو ميكن أن تنهض بها ،أو تطمح إىل أن تنهض بها،
أو اضطُرت إىل أن تنهض بها ،مؤسسة مجتمعية واحدة هي املؤسسة
الدينية ،التي ال يرتبط نهوضها ،ما بعد عام  ،2003بقوتها الذاتية
فقط ،بل يرتبط أيضً ا بضعف القوى املجتمعية األخرى ،بل انعدامها؛
إذ قىض النظام السلطوي عىل سائر القوى املجتمعية (األحزاب،
واملجتمع املدين ،والنقابات  ...إلخ) .وهكذا ،مل تكن مثة ،لحظ َة سقوط
النظام والدولة يف نيسان /أبريل  ،2003من قوى مجتمعية مهيَّأة ألن
تؤدي دو ًرا اجتامعيًا وسياسيًا كام املؤسسة الدينية .وهذه املؤسسة
نفسها كانت منكفئة عن أداء أدوار كهذه ،ومل تكن مهيَّأة يف هذا
الجانب ،إذا استثنينا حالة الحركة الصدرية ،التي مل تكن تخلو من
مالبسات سياسية ،عىل نحو ما سيتوضح الحقًا .إ ّن ما ساعد املؤسسة
الدينية عىل أن تته ّيأ ألداء هذا الدور هو أنها حافظت عىل بناها
التقليدية .وقد كان ُ
متاسك بنى املؤسسة الدينية الشيعية ودميومتها
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أمرين حاس َمني يف أنها كانت تستطيع أن تتهيأ ألداء دور ،وال سيام أن
الجمهور دفعها إىل ذلك ،وقد عد َم قو ًة مجتمعية تستطيع أن تنهض
يعب عنه وعن مطالبه(.((1
بدور متثييلّ ،
كانت فكرة قدرة املؤسسة الدينية عىل "متثيل" الجمهور الشيعي
حارضة يف مخيال هذا الجمهور منذ األيام األوىل التي تلت إسقاط
نبت فيام إذا كانت املؤسسة
نظام ص ّدام حسني .ومن دون أن ّ
الدينية تخطط ألداء دور اجتامعي وسيايس منذ تلك األيام ،فاألكيد
أن الجمهور كان أحد العوامل التي دفعتها نحو ذلك ،ليصل بها األمر
إىل أنها باتت تحاول تعويض غياب الدولة وفشلها ،إىل الحد الذي
ك ّرس فيها سلطات موازية خارج سلطة الدولة.
ولعل جيش املهدي هو مثال عن الوظائف املتعددة التي ميكن أن
تنهض بها املؤسسة الدينية؛ فهو ميليشيا ،وهو تنظيم سيايس ،وهو
مؤسسة خدمات.
يرى عدد من الباحثني أن اإلعالن عن جيش املهدي جاء رد فعل عىل
تشكيل "مجلس الحكم" ،الذي أعلن عنه قبل خمسة أيام فقط من
اإلعالن عن جيش املهدي ،ويرى هؤالء أنه ،تحدي ًدا ،رد فعل عىل
إقصاء الصدر عن املجلس .ويف تقديري ،إن اإلعالن عن جيش املهدي
هو تعبري عن مقاربة سياسية مختلفة عن املقاربات التي راجت
غداة االحتالل األمرييك للبالد ،يف األقل يف الوسط الشيعي ،فهو تعبري
عن نخبة محلية (مقيمة يف داخل العراق) يف مواجهة الكتلة الكربى
من النخبة الشيعية ،وهي نخبة املعارضة السياسية التقليدية خارج
العراق لنظام ص ّدام ،وهي تعبري عن مقاربة معارضة للتصور األمرييك
عن عراق ما بعد ص ّدام .وقد وصلت هذه املقاربة املعارضة ،وما
أثارته من رصاعات داخل النخبة الدينية ،إىل حد الصدام املسلح مع
األمريكيني .وكان ذلك يتغلف دامئًا بغالف أيديولوجي ،وهو موقف
تقليدي ،طبع النخبة الدينية الشيعية يف عموم املنطقة ،عىل األقل
ما بعد الثورة اإلسالمية.
ويف النهاية ،ويف خالصة مكثفة؛ عىل الرغم من كل السياقات املبارشة
فصيل
التي أحاطت بتأسيس جيش املهدي ،ميكن القول إنه مل يكن ً
مسل ًحا ،باملعنى الدقيق والتقني والتقليدي للفصائل املسلحة .وقد
شكّك كثري من الخرباء يف إمكان إطالق تسمية "ميليشيا" عىل جيش
 12إىل جانب هذا ،منيل إىل أن دميومة بنى املؤسسة الدينية الشيعية مل تتحقق من
تفس هذه الدميومة ،بل إن هناك سياقًا
خالل "تقليديتها" فقط ،وأن هذه "التقليدية" ال ّ
سياسيًا أيضً ا أسهم ،عىل نحو أسايس يف ذلك ،وال سيام طبيعة عالقتها بالدولة الناشئة مطلع
العرشينيات من القرن العرشين ،ونظرة الدولة إىل هذه املؤسسة .وإذا كانت الدولة قد
قادت عملية علمنة جذرية ،فإنها نظرت إىل املؤسسة الدينية الشيعية بوصفها مؤسسة
أقلوية ،ينبغي لها حاميتها ،كام تفعل مع املؤسسات الثقافية والدينية لألقليات .ويف كل
األحوال ،ال يتسع املقام للتفصيل يف هذا األمر الذي هو مجال ٍ
بحث أشمل وأوسع.
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املهدي بالفعل ،بالنظر إىل ضعف كفاءته وقدرته القتالية املرتدية ،عىل
الرغم من أنه تلقى تدريبات من فيلق القدس التابع للحرس الثوري
اإليراين؛ فهو يضم شبابًا قلييل التدريب واالنضباط ،وغري مؤهلني للقتال
العسكري املنظّم ،ويفتقر إىل بنية تنظيمية تراتبية .ويتعلق بعض
"النجاحات" التي حققها بردود األفعال وأعامل العنف ذات الطابع
الطائفي ،التي أتت يف سياق حالة الفراغ األمني( .((1وإذا كان هذا
الحكم نات ًجا من النظر إىل البنية التنظيمية ،فإننا نرى ،عىل املستوى
فصيل مسل ًحا ،بل كان أشبه بحالة
الوظيفي ،أن جيش املهدي مل يكن ً
"تعبئة عامة" :أكرث مام هو ميليشيا منظّمة ،هو تعبئة للشيعة لتشكيل
عم
قوة يف مواجهة التحول الكبري الذي حدث يف عام  ،2003تدافع ّ
ميكن أن يكسبوه يف لحظة القطع املفصلية هذه يف تاريخهم.
وقد كان واض ًحا ،يف خطاب التأسيس الذي ألقاه مقتدى الصدر ،أ ّن
جيش املهدي هو الخطوة األوىل نحو الدولة القادمة ،التي انفتح أفق
لقيامها مع هذا الحدث املفصيل ،وهي ليست دولة إسالمية فقط،
بل إنها تخضع لتوجيه املرجعية الدينية وإلرشافها ،إذ يقول" :سأسعى
[ ]...إىل تأسيس أكرب مقومات الدولة ،وهو تأسيس جيش إسالمي،
مطيع ملراجعه وق ّواده ]...[ .وإن شاء الله ،يكون هذا الجيش تحت
اسم 'جيش اإلمام املهدي' ]...[ ،وسيكون مداف ًعا عن العراق وحوزته،
ومراجعها وقياداتها ]...[ .وهذه ستكون البذر َة األوىل لتأسيس الدولة
املستقلة املسلمة"( .((1وقد تكون هذه الدولة هي دولة الشيعة،
التي سينترصون فيها بعد مدة الحرمان الطويلة من الحكم .ولذلك،
ال ينبغي لهم تفويت هذه الفرصة .وقد كان هذا املعنى واض ًحا
تقصوا يف
ج ًدا يف خطاب التأسيس .يقول الصد ُر مخاط ًبا أتباعه" :ال ّ
ذلك ،ألن الدين واملذهب يف أعناقكم ويف ذمتكم ،وال يجوز لنا ولكم
وإل ،فستكون وصم َة عار تالحقنا عرب العصور"( .((1ويف
التفريطّ ]...[ ،
العموم ،يتحدث خطاب التأسيس عن ثالثة أركان للدولة القادمة:
قيادة املرجعية ،وجيش املهدي (الذي ال يكتفي الصد ُر بالحديث عن
كونه أداة تشكيل هذه الدولة ،بل يضع عليه وظائف ثيوقراطية،
ليكون "اليد الضاربة ،اآلمرة باملعروف ،والناهية عن املنكر")،
وعالقات خارجية تتجسد عرب فتح مكاتب (مبنزلة السفارات) يف عدد
من البلدان ،لتمثلها .يقول متحدث ًا عن الدولة" :ها هي تقوم بأركانها،
وهي قياداتها الحوزوية ،وجيشها املسلم ،وسفاراتها يف البلدان"(.((1
13 Cordesman & Ramos.
 14ينظر" :تأسيس جيش اإلمام املهدي (عج) يف العراق سنة  _2003مسجد الكوفة
املعظم" ،يوتيوب ،2019/4/5 ،شوهد يف  ،2021/11/20يفhttps://bit.ly/3E1QvsW :
 15املرجع نفسه.
 16املرجع نفسه.

تاسارد
لّوحتلاو ةيوهلا ىلع عارصلا :يردصلا رايتلاو يدهملا شيج

كان يسيطر عىل تصورات الصدر كو ُن نيسان /أبريل  2003لحظ ًة
مفصلية ينبغي لها أن تفيض إىل وضع جديد ،ولو بالحد األدىن ،من
دون أن يفصح ،بلغة املعجم السيايس املتداول ،عن الحد املقبول،
هل هو استقالل فدرايل؟ أم تقسيم للعراق؟ يقول" :إن كان وال بد،
متت للحق بصلة.
فستكون هناك دولتان ،دولة حق ،يف وسط دولة ال ّ
[ ]...لهم دينهم ولنا دين ،وإال سنكرر املأساة األوىل مع النظام الظامل
البعثي اإلرهايب".
من هنا ،مل يقبل الصد ُر ،يف أول مؤمتر صحفي له بعد الغزو األمرييك(،((1
بتشبيه جيش املهدي بفيلق بدر ،الذي ذكر أنه يضم (يف سياق تقليله
من قيمته ،مع أنه أكرب ميليشيا شيعية إسالمية ما قبل تشكيل جيش
املهدي) ،ما بني  10و 12ألف مقاتل تقريبًا .وعىل الرغم من أن هذا
العدد من املقاتلني كبري ج ًدا ،باملعايري العامة للميليشيات ،فإنه بالنسبة
إىل الصدر يعني أن فيلق بدر فصيل مسلح تقليدي ،يف حني أن "جنود
الصدر هم ثالثة أرباع العراق" ،بتعبريه .وبالتأكيد ،يؤسس الصد ُر هذا
التعبري ،يف هذا الوقت املبكر بعد الغزو األمرييك للبالد ،عىل الشبكة
االجتامعية الواسعة التي بناها أبوه ،وحركته ذات الطابع الفريد بني
مراجع النجف ،التي مل تُتَح للمعارضة اإلسالمية الشيعية .ولكن األهم
من ذلك ،أن فكرة أن "جنود الصدر هم ثالثة أرباع العراق" تنطلق
من الرغبة يف خلق حالة تعبئة عامة يف هذه اللحظة املفصلية .وميثل
تشكيل جيش املهدي ،بعد مرور أقل من ثالثة أشهر عىل الغزو األمرييك
رصا أساس ًيا فيها.
وسقوط نظام ص ّدام حسني ،تجسي ًدا لهذه التعبئة وعن ً
ويف هذا اإلطار ،ميكن فهم مواقف مقتدى املبكرة ،وال سيام رفضه
إعالن الجهاد ،بدعوى أن رضر الجهاد اآلن أكرث من فوائده ،بسبب
عدم التكافؤ بني الطرفني .ويف تقديري ،إ ّن املسكوت عنه ،هنا ،هو أن
جيش املهدي أُنشئ لحامية الشيعة ،يف األساس ،وليس لقتال األمريكيني.
ومع أن الكثريين كانوا يع ّدون الحرك َة الصدرية الخص َم الشيعي
الرئيس للنظام السيايس الناشئ ما بعد عام  ،((1(2003أرى أن الشيعية
املسلحة ،يف النهاية ،وعىل نحو عام ،وتجسيدها الجوهري والرئيس
هو جيش املهدي ،ال تختلف عن سائر املبادرات التي أطلقها فاعلون
من داخل املؤسسة الدينية الشيعية يف النجف مع فراغ السلطة
الناشئ ما بعد الغزو األمرييك للبالد يف عام  ،2003والتي كانت
تستهدف إعادة تحديد العالقة بني املؤسسة الدينية والدولة ،مبعنى
أن الشيعية املسلحة الناشئة بُعيد عام  2003ال تختلف عن مبادرة
17 Nir Rosen, "Shiite Contender Eyes Iraq's Big Prize," Time, 3/5/2003,
accessed on 20/11/2021, at: https://bit.ly/38Fq80e
18 Nicholas Krohley, "Opportunity in Chaos: How Iraq's Mehdi Army
Almost Succeeded, and Why it?" Foreign Affairs, 25/8/2015, accessed on
20/11/2021, at: https://fam.ag/37ynp84
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عيل السيستاين يف اإلسهام يف كتابة الدستور .كال األمرين استجابة
لفراغ السلطة الناشئ ،ومحاولة لتحصيل مصالح الجامعة الشيعية،
وإعادة رسمٍ للعالقة بني الدولة واملؤسسة الدينية.
قد يكون االختالف هو يف شكل هذه االستجابة ،ولك ْن لألمرين
معنى واحد.

ً
تجسيدا للتيار
ثالثا :جيش المهدي
ً
الصدري
يصف فالح عبد الجبار( ،((1جي ًدا" ،املفاجأة الشيعية" ،التي انفجرت
ٍ
ساعات قليل ًة بعد سقوط نظام صـ ّدام :الطقوس الشيعية التي
حشدت املاليني ،واغتيال عبد املجيد الخويئ ،نجل أحد أكرب مراجع
حوزة النجف يف القرن العرشين والقادم من بريطانيا ،ومعه سادن
الروضة العلوية يف النجف حيدر الرفيعي ،ومظاهرات النجف
والنارصية وبغداد التي شارك فيها عرشات اآلالف .وقد كان األهم
يف "صندوق باندورا" الشيعي واملفاجأة الكربى هو مقتدى الصدر،
الذي برز عىل نح ٍو ُم َد ٍّو يف األسابيع القليلة التي تلت سقوط نظام
ص ّدام ،وبات بسبب فراغ السلطة يسيطر (ويحكم ،يف الحقيقة) عىل
جزء غري قليل من العاصمة بغداد ،وهو الضاحية الواسعة التي بات
اسمها ،منذ نيسان /أبريل  ،2003مدينة الصدر.
مل يدر بخلد أحد من األطراف الفاعلة التي خططت لعراق ما بعد
ص ّدام ،سواء كانت أمريكية أو أطرافًا يف املعارضة العراقية القادمة من
الخارج ،أنها ستُص َدم بظاهرة مقتدى الصدر والصدريني ،وعىل هذا
جدل كب ًريا ،عراق ًيا وأمريك ًيا،
النحو الرسيع .من هنا ،أثار صعود الصدر ً
توث ّقه مقالة مبكرة ملجلة تايم األمريكية (مطلع أيار /مايو ،)2003
بني من يستخف به ومن يرى أنه يخطط ألداء دور كبري يف العراق،
ومن كان ينظر إليه عىل أنه إيراين الهوى أو تح ّركه إيران ،ومن كان
يرى فيه مجرد زعيم لعصابة مشاكسة( .((2غري أنه رسعان ما أصبح
ُ
املجال واس ًعا
واض ًحا أن الصدر يتهيأ للقيام بدور سيايس ،وقد بات
ما بعد سقوط الدكتاتورية ،يساعده يف هذا أنه يستند إىل القاعدة
 19فالح عبد الجبار ،العاممة واألفندي :سوسيولوجيا خطاب وحركات االحتجاج الديني،
ترجمة أمجد حسني (بريوت /بغداد :منشورات الجمل ،)2010 ،ص .25
20 Rosen.
ينظر:
International Crises Group, Iraq's Shiites Under Occupation, Middle East
Briefing (Baghdad/Brussels: 9/9/2003), pp. 15-17, accessed on 20/11/2021,
at: https://bit.ly/35WI3OQ
توثق هاتان املقالتان املبكّرتان (األوىل يف أيار /مايو  2003واألخرى يف أيلول /سبتمرب من العام
نفسه) املفاجأة املدوية التي أحدثها ظهور مقتدى الصدر ،منذ األيام األوىل لسقوط نظام
صدام ،وكلتاهام تستعمل تعبري "املفاجأة" لوصف هذا الظهور.
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الجامهريية الواسعة التي َخلَّفتها حرك ُة الصدر األب ،وكان الجميع
يتعامل معها بوصفها مرشو ًعا وإمكانية محتملة لحركة سياسية
قادمة ،وكان مثة سباق لالستئثار بها.
ومع ذلك ،مل يكن الدور الذي ميكن أن يؤديه الصدر ،أو شكله،
واضحني .وإىل لحظة اإلعالن عن إنشاء "جيش املهدي" مل يكن من
املمكن الحديث عن تنظيم أو حركة أو جامعة سياسية أو دينية أو
اجتامعية واضحة ومحددة ،مرتبطة بالصدر أو تدور يف دائرته .إىل
تلك اللحظة ،كان الصدر والصدريون مفاجأة صادمة ،وظاهرة مل
تكتمل مالمحها بعد.
يثري كثري من الباحثني أسئل ًة عن صعود الحركة الصدرية بهذا الشكل
ما بعد عام  ،2003وهي تفتقر إىل زعامات كبرية ،سواء عىل مستوى
التحصيل الديني أو عىل مستوى السامت الشخصية للزعامة.
وال ميكن تفسري هذا الصعود من خالل شخصية مقتدى الصدر أو
الطقم القيادي معه من تالميذ الصدر األب من رجال الدين الشباب،
فإىل جانب افتقارهم إىل الكاريزما الشخصية والتحصيل الديني
الكبري ،مل يكونوا يتوافرون عىل قدرات مالية ،وال عىل تنظيم سيايس
راسخ ،وال عىل دعم خارجي قوي(.((2
ويف تقديري ،ال ميكن فصل هذا الصعود عن األساس املتني الذي
وضعه محمد الصدر يف التسعينيات ،فالتيار الصدري ،عىل نحو
ما عرفناه بعد عام  ،2003يجد جذوره ،بال ريب ،يف حركة الصدر
األب .وال يُخت َزل األثر الحاسم لألب يف نهوض التيار ما بعد عام
 2003بالنزعة الثورية التي صنعها ،يف معارضته لنظام ص ّدام حسني،
وهو ما شكّل حال ًة فريدة يف تقاليد املرجعية الدينية يف النجف؛
فهناك عوامل كان لها أثر أكرب ،وال سيام الشبكة الواسعة التي بناها
الصدر األب ،وكان من املمكن (إن مل نقل من السهل) إعادة إحيائها
وتفعيلها ،مبارشة ما بعد سقوط نظام ص ّدام.
ومع ذلك ،تنبغي اإلشارة ،هنا ،إىل أ ّن كو َن جذور التيار الصدري تعود
إىل حركة الصدر األب ال ينفي أ ّن التيار وصل إىل نتائج وتحوالت
ال تتطابق مع ما أرساه األب ،وهو ما سنبسطه الحقًا.
مثة ثالثة أسس وضعها الصدر ما كان ميكن للتيار الصدري ما بعد عام
 2003أن ينمو لوالها ،وال ميكن فهم ديناميكيته من دون الوعي بها.
أ ّول هذه األسس أ ّن الصدر األب ،وهو سليل إحدى أهم العوائل
العلامئية ،اختلف عن تقاليد مدرسة النجف يف فاعليته السياسية
مثل:
 21ينظرً ،
"?International Crisis Group, "Iraq's Muqtada Al-Sadr: Spoiler or Stabiliser
Middle East Report, no. 55, 11/7/2006, p. I, accessed on 30/11/2021, at:
https://bit.ly/3vdB0tY
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وانفتاحه االجتامعي .وال ميكن فصل انبثاق الظاهرة الصدرية ،يف
اللحظة التالية لسقوط نظام ص ّدام ،من السجال الذي استعاده محمد
الصدر يف التسعينيات ،عن الدور السيايس واالجتامعي للحوزة ،يف
مواجهة تقاليد حوزة النجف ،التي يُف َهم منها أنها تعارض أن تتصدى
الحوز ُة للعمل السيايس املبارش ،سواء باملعنى املهني املحرتف (بتعبري
ماكس فيرب) ،أو التدخل العام يف السجال السيايس ،وهو ما يصدق
عىل الحوزة ،يف األقل ،يف العقود القليلة التي سبقت ظهور محمد
الصدر ،وال سيام حقبة زعامة أيب القاسم الخويئ ( ،)1992-1970التي
ٍ
ٍ
وصمت شبه
بتعفف
ترافقت مع صعود نظام البعث ،والتزام الحوزة
مطلقَني عن التدخل أو إبداء الرأي يف الشأن السيايس .من هنا ،كان
النشاط السيايس ملحمد باقر الصدر يف السبعينيات ،يف منطق هذه
الحوزة نفسها ،خرو ًجا عىل تقاليدها( .((2ولذلك ،كان محمد الصدر،
يف استعادته لهذا السجال يف التسعينيات ،يضع نفسه امتدا ًدا لخط
محمد باقر الصدر؛ ليس بوصفه خطًّا عائل ًّيا فقط ،بل باعتباره خطًا
فكريًا أيضً ا .ومل يتورع الصدر ،فيام كتبه يف التسعينيات (وقبل ذلك)
نفسه يف
من نصوص تدخل يف إطار الفقه السيايس ،عن أن يضع َ
السجال الفقهي الشيعي العام يف هذه املسألة ،مبا يتجاوز حوزة
النجف ،ويقرتب من السجال الفقهي اإليراين ومدرسة والية الفقيه
تفصيل ذلك الحقًا).
ُ
(وسيأيت
وقد كان ظهور مقتدى الصدر وعدد من تالميذ أبيه ،يف األيام
األوىل التي تلت سقو َط نظام ص ّدام ،كأنهم كتلة ،رسعان ما بدأت
الدوائر السياسية واإلعالمية تطلق عليها اسم "الحركة الصدرية" ،أو
أنفسهم عىل أنهم امتداد ملحمد
"الصدريون" ،من جهة أنهم يق ّدمون َ
الصدر ،كان هذا الظهور ينطلق ،بال شك ،من هذه الرؤية املتعلقة
بالدور السيايس واالجتامعي للحوزة .وال ينفصل هذا بالنسبة إىل
مقتدى الصدر ،يف أقل التقديرات ،عن كون هذه الرؤية جز ًءا من
إرث عائيل ،وهو يرى يف نفسه أمي ًنا عىل "وديعة آل الصدر" ،بتعبري
فالح عبد الجبار(.((2
وإجامل ،مثة ثنائيتان متاميزتان كانتا تتحكامن يف السجال داخل
ً
التيار الصدري عىل العالقة باملجال السيايس ،وإمكانية مامرسة
 22يكرث الحديث عن هذه الثنائية يف األدبيات الصدرية ،وحتى يف العديد من األدبيات
التي تدرس حوزة النجف وعالقتها بالسياسة .ويف تقديري ،ينطوي األمر عىل تبسيط كبري،
أو أن هذه الثنائية ال ميكن أن تُف َهم ،وليس مثة صدقية لها ،إال فيام طبع به الخويئ الحوز َة
منذ سبعينيات القرن العرشين .وخارج هذا ،تتحدى الحوز ُة يف تاريخها هذا التبسيط ،فهي
مل تنقطع عن اإلسهام يف الشأن العام ،مبا يف ذلك الشأن السيايس املحض ،ومل تكن تنسب إىل
نفسها أو إىل تقاليدها أنها منقطعة عن أداء دور اجتامعي أو سيايس .ويتطلب األم ُر ،بحسب
ما أقدّر ،دراسة مع ّمقة ملصاديق داللة "سياسة" ،و"سيايس" ،و"تسيّس" ،و"حزب" ،و"تحزب"،
وما إىل ذلك من مصطلحات تدخل يف هذا الحقل الداليل ،يف لغة الحوزة واستعامالتها ،ليُفهم
األمر عىل نحو دقيق .وسأتحدث الحقًا عن هذا األمر.
 23عبد الجبار ،ص .31

تاسارد
لّوحتلاو ةيوهلا ىلع عارصلا :يردصلا رايتلاو يدهملا شيج

السياسة عىل نحو محرتف ،والتحول إىل تنظيم حزيب .وترجع جذور
بعض مكونات هاتني الثنائيتني إىل الحركة الصدرية أيا َم الصدر األب.
الثنائية األوىل هي "حوزة /سياسة" :هل تبقى فاعلية التيار الصدري
فاعلية حوزوية؟ أم يبدأ يف مامرسة السياسة عىل نحو محرتف ،فيأخذ
مواق َع يف الربملان والسلطة التنفيذية والحكومات املحلية ،وما إىل ذلك؟
بحسب ما تفيد الشهادات ،التي جمعها الباحث إلنجاز هذه
الدراسة ،مل يكن مقتدى الصدر يرغب يف أول األمر يف االنخراط يف
السياسة ،أي مامرستها عىل نحو محرتف ،من خالل تأسيس تنظيم
سيايس ،والدخول يف املؤسسات السياسية ،الرسمية وغري الرسمية،
فقد كان يرى أ ّن عىل التيار أن يكون امتدا ًدا إلرث الصدر األب،
الذي مل يكن يرى أ ّن للحوزة دو ًرا سياسيًا( ،((2وكان مييّز بني السياسة
والدور االجتامعي؛ ففي حني أنه كان يوجب عىل من ينخرط يف
الدرس الديني معه كتاب َة تع ّهد بعدم مامرسة السياسة( ،((2كان يرى
يف الوقت نفسه أنه ينبغي أن يكون للحوزة دور اجتامعي ،تحتّمه
الوظيفة الرشعية ،بحسب فهمه( ،((2وهو ما مل تكن تنهض به الحوز ُة
التقليدية التي كان يسميها "الحوزة الصامتة".
غري أن رؤية الصدر إىل "السياسة" تنطوي عىل كثري من التعقيدات،
فالتمييز بني "السياسة" و"الدور االجتامعي" بهذه الطريقة ال يبدو
متيي ًزا متامسكًا ،ذلك أ ّن جز ًءا كب ًريا من "الدور االجتامعي" هو فعل
تدخل يف املجال العام والشأن العام .ومن ثم ،لفهم
سيايس ،مبا أنه ٌ
طبيعة التمييز الذي يقصده الصدر بدقة ويف تعقّده ،قد يقتيض األمر
فه َم داللة "السياسة" يف لغة الحوزة واستعامالتها.
ومن جهة ثانية ،وعىل الرغم من موقف الصدر من عمل طالب
الحوزة واملشتغلني فيها يف املجال السيايس ،كان يتبنى نظري َة والية
نصوصا
الفقيه العامة ،بصيغة أقرب إىل الصيغة الخمينية ،وقد أنجز
ً
نظرية واضحة يف هذا املجال.
وعىل نحو عام ،مل يكن الصد ُر بعي ًدا عن الجو اإلسالموي ،الذي نشأ
يف الوسط الحوزوي الشيعي العراقي منذ الخمسينيات ،فمن يرجع
إىل مجموعة املقاالت التي كتبها ونرشها يف الستينيات والسبعينيات
(ومنها مجموعة نُرشت يف مجلة األضواء ،التي نشط فيها عدد من
الفاعلني يف الحركة اإلسالمية الشيعية ،وكانت ت ُ َع ّد مبنزلة ناطق بلسان
حزب الدعوة اإلسالمية آنئذ) ،يجد أن نزعة األسلمة ،االجتامعية
والسياسية ،تسيطر عليها ،انسجا ًما مع املناخ العام الذي منا وتبلور
24
25
26

أسعد النارصي ،مقابلة شخصية عرب تطبيق واتساب ،أيار /مايو .2021
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.

43
آنئذ يف الوسطَني الس ّني والشيعي ،إذ يكرث فيها الحديثُ عن "الدولة
اإلسالمية" ،و"الدعوة إىل اإلسالم" ،و"الرتبية اإلسالمية" ،و"الدعاة
اإلسالميني" ،وما يدور يف هذه الدائرة املفاهيمية(.((2
يعود أول نصوص الصدر يف مبحث "والية الفقيه" إىل وقت مبكّر
نصا عنوانُه مبحث والية الفقيه(،((2
من عمره ،ففي عام  ،1970كتب ًّ
فيام يبدو أنه استمرار لجهود الخميني يف هذا املجال ،الذي كان قد
ق ّدم ،يف منفاه يف النجف يف أواسط الستينيات من القرن العرشين،
محارضاتِه التي نُرشت يف كتاب بعنوان الحكومة اإلسالمية (.)1970
ينشغل الصد ُر يف هذا الكتاب باإلثبات النيص والعقيل لوالية الفقيه
العامة ،وهو يتبنى أفكا َر الخميني تب ّنيًا كليًّا؛ ليس فقط يف االتفاق
معه عىل مصادر االستدالل عىل والية الفقيه العامة يف املنت األصويل
الشيعي ،وليس فقط يف ضبط أسانيدها وتفسريها ،بل كذلك يف تب ّنيها
بوصفها دعو ًة وبرنامج عمل ،ال متنع الفقيه من أن يتوىل السلطة
السياسية املبارشة ،فوالي ُة الفقيه ال ينبغي أن تقف عند الفتوى
والقضاء ،وينبغي للفقيه أن يكون "مبسو َط اليد" ،بالتعبري الفقهي،
لينفّذ مضمو َن الفتاوى ،أي أن تكون له الصالحيات التنفيذية للدولة
جمي ًعا .من هنا ،يح ّدد الصدر صالحيات الفقيه عىل النحو اآليت:
"هذه هي جملة األعامل املتص ّورة للفقيه العادل بصفته ول ًّيا ،وقد
ثبت منها ما يعود إىل الفتوى من ناحية ،وإىل تنفيذ الحكم اإلسالمي
يف املجتمع من ناحية أخرى [ .]...وتندرج يف ضمن هذه األعامل
سائر ما تقوم به الحكومات عادة من الترصفات ،كتأسيس الجيش
والرشطة والسجون واملدارس واملستشفيات واإلرشاف عىل املؤسسات
العامة ،كالربيد والبنوك والرشكات واإلرشاف عىل الكامرك وحركة
االسترياد والتصدير ،إىل غري ذلك من الصالحيات التنفيذية للدولة"(.((2
غري أن ما مييز تص ّورات الصدر يف هذا الكتاب من تصورات الخميني
هو مفهوم "املرجعية الواعية" ،وهو نوع يف تصنيف للقيادات
كل
الدينية من ستة أنواع ،يص ّممه الصد ُر يف هذا الكتاب ،ويضم ًّ
من النبوة ،والقيادة املعصومة ،والقيادة عىل مستوى النيابة الخاصة
مثل ،املقاالت اآلتية" :مع دعاتنا اإلسالميني يف ميالد اإلمام املنتظر" ،يف :محمد
 27ينظرً ،
الصدر ،رسائل ومقاالت  :1إرشاقات فكرية (قم :مؤسسة املنتظر إلحياء تراث آل الصدر،
 ،)2016ص 243؛ "مسؤولية الدعوة يف خري األمم" ،يف :املرجع نفسه ،ص 331؛ "القانون
اإلسالمي :وجوده ،عقباته ،منهجه ،صعوباته" ،يف :محمد الصدر ،رسائل ومقاالت  :2إرشاقات
فكرية (قم :مؤسسة املنتظر إلحياء تراث آل الصدر ،)2014 ،ص .55
نش إال يف عام  ،2013تحت العنوان السالف الذكر.
 28ظل هذا النص مخطوطًا ،ومل يُ َ
 29محمد الصدر ،مبحث والية الفقيه (قم :مؤسسة املنتظر إلحياء تراث آل الصدر،
 ،)2013ص .100

44
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بالنص الشخيص املبارش من قبل املعصوم ،والقيادة غري املعصومة،
واملرجعية الواعية ،واملرجعية بشكلها التقليدي(.((3

الويل الفقيه اتخاذ أحد أشكال الزعامة السياسية الدنيوية العليا ،إذا
رأى ذلك مناسبًا.

ساد من ُط املرجعية التقليدية يف املؤسسة الدينية الشيعية ،منذ قرون عدة
وامتد إىل العرص الحارض ،بحسب الصدر( ،((3ومل تعرف هذه املؤسسةُ،
إال عىل نحو محدود ،من َط املرجعية الواعية( ،((3التي يصفها الصدر بأنها
"املرجعية كام ينبغي أن تكون" .أما أهدافها فهي أنها "ال تتوىل الحك َم
الفعيل ،وإمنا تحاول املحافظ َة عىل املستوى العقائدي والسلويك يف
قواعدها الشعبية يف املجتمع املنحرف" .ولذلك ،تأخذ هذه املرجعية
"زمام املبادرة الواسعة لنرش الثقافة اإلسالمية الواعية بني الناس عىل
أوسع نطاق ،ليك تصل إىل [ ]...تعميق الثقافة الصحيحة الواعية لدى
قواعدها الشعبية ،دف ًعا للفراغ العقائدي والتيارات املنحرفة والكافرة،
والتوصل يف نتيجة املطاف إىل إيجاد مجتمعإسالمي يتمتع أكرث أفراده
بفهم اإلسالمطبقًا ملصادره األصلية"(.((3

من هنا ،ميكن القول إن التصورات التي وضعها الصدر يف التسعينيات
عن وظائف الويل الفقيه وصالحياته ،حني يتصدى للوالية العامة
املصطلح واملفهوم لديه ،بعد استعامله املحدود يف
(وقد نضج هذا
ُ
السبعينيات) ،إمنا تهدف إىل تحديد الشكل الذي ينبغي أن تكون
عليه هذه الصالحياتُ يف خالل املرحلة االنتقالية (مرحلة "املرجعية
الواعية" ،مع التذكري بأن الصدر مل يعد إىل استعامل هذا املصطلح
يف التسعينيات).

ويف تقديري ،إن "املرجعية الواعية" ليست غاية أو مرشو ًعا بالنسبة
إىل الصدر بل هي أشبه باملرحلة االنتقالية ،التي تخرج من حالة
وصول إىل تويل السلطة السياسية ،ما سمح
ً
املرجعية التقليدية،
السياق بذلك.
ثم عاد الصدر إىل الكتابة يف مبحث "والية الفقيه" ،يف موسوعته
األصولية ما وراء الفقه ،التي بدأ يف كتابتها يف أواخر الثامنينيات
ونرشها يف التسعينيات ،يف أثناء تص ّديه للمرجعية .وهذه املرة ،مل
يكن الصدر واض ًحا ورصي ًحا عىل نحو كامل يف أن الوالية العامة
للمرجعية تشمل (أو ميكن أن تشمل) تولّيها السلط َة السياسية،
عىل النحو الذي كان عليه يف عام  ،1970إال يف فقرة واحدة تبدو
عابرة ،إذ يقول" :هنا ال نريد التعرض إىل شكل أو مضمون العنوان
الظاهري الذي يتخذه [الويل الفقيه] من الناحية الدنيوية ،كاملرجع
أو امللك أو القائد أو أي يشء آخر ،فهو أعلم مبصلحة ذلك املكان
والزمان الذي هو فيه [ ].االختيار [كذا] أي عنوان دنيوي يوفّقه الله
سبحانه إليه ،وأي يشء اختاره وفعله ،كان ذلك يف مصلحته ،يف الدنيا
واألخرى [كذا] ،ما مل يحلّل حرا ًما ،أو يح ّرم ً
حالل"( .((3ولعل السياق
يفصل يف األمر
السيايس وسلطوية نظام البعث فرضا عليه ذلك ،فلم ّ
("ال نريد التعرض [ ،)"]...ولكن من الواضح أنه يعتقد أن من حق
 30املرجع نفسه ،ص 113-107
 31املرجع نفسه ،ص .113
 32املرجع نفسه ،ص .131
 33املرجع نفسه ،ص .127
 34محمد الصدر ،ما وراء الفقه ،تحقيق هيئة تراث الشهيد الصدر ،ج ( 9بريوت :دار
حضارة أكد للنرش والتوزيع ،)2007 ،ص .73

ومــن ثــم ،فــإن "الــســيــاســة" الــتــي يــعــارض الــصــد ُر انــخ ـرا َط
الحوزويني فيها هي السياسة مبستوياتها الدنيا ،أي التحزب
(االنتامء إىل األحزاب السياسية) ،وتويل مناصب فرعية يف الدولة،
سواء كان ذلك يف السلطة التنفيذية أو الترشيعية.
ومع أن مثة حاجة إىل دراســة معمقة أكرث وأوســع لداللة كلمة
"السياسة" يف استعامالت الحوزة الشيعية الحديثة ،وال سيام يف
أحاج ،هنا ،بأ ّن االستنتاج السالف ميكن الوصول إليه عرب
العراقّ ،
وضع تصورات الصدر يف سياقها ،إذ دار نقاش يف تلك املرحلة (مطلع
السبعينيات) والعقدين اللذين سبقاها ،عىل وجاهة التحزب بالنسبة
إىل الفقهاء ،أو تشكيل أحزاب ،أو ما إىل ذلك .وهو نقاش أطلقه
تشكيل حزب الدعوة اإلسالمية يف أواخر الخمسينيات ،عىل أيدي
مجموعة من رجال الدين الشباب من داخل الحوزة العلمية يف
النجف .ولعل أفكار محمد الصدر ،يف تلك املرحلة ،تتصادى مع
تطور أفكار محمد باقر الصدر ،الذي كان من مؤسيس حزب الدعوة
اإلسالمية ،ثم اتخذ موقفًا متحفظًا من التحزب.
الوالية العامة ،بالنسبة إىل الفقيه املتصدي لها ،تعني أن يتصدى
للسلطة السياسية العامة ،بأن يقف عىل رأسها ،وال يشء غري ذلك.
وبكلمة ،إن املوقع الذي يتصوره الصدر للويل الفقيه وهو يتصدى
توسع تص ّو ُره يف هذا املجال ،يبقى موق ًعا
ألداء الدور السيايس ،مهام ّ
دين ًّيا ،يتحرك نحو السياسة من الحوزة ،برشوط الحوزة للتصدي
للمرجعية العامة (النابعة من هرياركية يحددها مفهوم "األعلمية")،
وال يقبل بغري تويل السلطة العامة ،مع توافر رشوطها.
هذا التحديد لفهم الصدر ملوقع الوالية العامة يع ّززه أن تص ّوره
املوسع لها ظل مجرد مرشوع ،وأ ّن منوذجه الذي قُ ِّدم للناس هو
ّ
الذي تشكَّل يف التسعينيات.
ومهام يكن من أمر ،وحتى لو اعرتض أحد بأن الويل الفقيه ،يف حال
تصديه للسلطة السياسية وتوليه إيّاها يكون قد انتقل من املوقع
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أحاج بأن الحدود التي يتصورها
الديني إىل املوقع السيايس ،فإنني ّ
الصد ُر األب لدور الفقيه تختلف اختالفًا نوعيًا بيّ ًنا عن الديناميكية
التي تطور من خاللها التيار الصدري ما بعد عام  ،2003وأن فهم
التيار للموقع الذي يدير منه الدو َر االجتامعي والسيايس كان قطيع ًة
مع إرث الصدر األب ذات ثالثة أركان:
1.أنه ،وإن سعى إىل السلطة السياسية العامة ،مل ينطلق إليها
بالرشوط الحوزوية السالفة للتصدي للوالية العامة.
2.وأنه مل يتحفظ عن مامرسة السياسة يف مستوياتها الدنيا.
شامل ،بل
3.وأنه مل يعمل ضمن "الوالية العامة" ،بوصفها نظا ًما ً
قبل بأن يكون جز ًءا من مجتمع سيايس تقليدي ،تتعايش فيه
تنظيامت سياسية قادمة من أيديولوجيات مختلفة.
هذا كلّه يجعل املوقع الذي ينطلق منه التيار الصدري موق ًعا
سياسيًّا ،بخالف املوقع الديني الذي ينطلق منه الو ُّيل الفقيه املتصدي
للمرجعية العامة ،بحسب تصورات محمد الصدر.
فهم مغاي ًرا لدور الحوزة فقط،
ويف الخالصة ،مل يق ّدم التيا ُر الصدري ً
فهم مغاي ًرا لـ "املوقع" الذي
امتدا ًدا إلرث الصدر األب ،بل ق ّدم أيضً ا ً
تؤدي منه الحوز ُة هذا الدور ،يختلف عن فهم الصدر األب .ومن ث ّم،
إذا كان ُ
سجال الصدر األب مع حوزة النجف سجالً عىل الدور ،وليس
عىل املوقع ،فإن التيار الصدري عمل عىل تغيري املوقع ،ومل يعمل عىل
تغيري الدور فقط.

ومل يتوقف التيار الصدري عىل استعادة سجال الصدر األب عىل الدور
االجتامعي والسيايس للحوزة ،بل إنه استعاد الرصاعات التي خاضها

األب يف التسعينيات مع كبار مراجع النجف ،هذه الرصاعات التي
قرأها البعض (أو أنها تبدو يف جزء منها) رصا ًعا للسيطرة عىل النجف
وفضائها الرمزي ،يف لحظة فراغ السلطة يف نيسان /أبريل  .2003وقد
استمر التيار الصدري ،مد ًة بعد ذلك ،ينظّر لهذه الرصاعات ويدمجها
بالتاميزات واالختالفات يف فهم الدور السيايس واالجتامعي للحوزة،
فأطلق يف أدبياته ثنائية "الحوزة الناطقة"" /الحوزة الصامتة" ،يف
إشارة إىل أن تقاليد حوزة النجف ،البعيدة عن أداء دور سيايس
صيتها "حوز ًة صامتة" ،يف
واملتعففة عن خوض السجال السيايسّ ،
حني تريد مساعي الصدريني ،امتدا ًدا لرؤية محمد الصدر ولحركته،
لهذه الحوزة أن تنطق ،أي أن يكون لها خطاب سيايس ،وأكرث ،فتؤدي
دو ًرا اجتامع ًيا وسياس ًّيا ،ال عهد سابقًا لحوزة النجف به(.((3
تغيت منذ ذلك التاريخ ،وهذه الثنائية اضمحل
غري أن األمور ّ
استعاملُها يف أدبيات التيار الصدري نفسه ،فلحظ ُة  2003كانت لحظة
تغيري شاملة ،حتى يف فهم الحوزة لنفسها ،إذ مل يعد األمر للطرفني
كام كان قبل عام  ،2003أو األشهر األوىل التي تلت سقوط نظام
ص ّدام .وال يتسع املجال ،هنا ،للتفصيل يف ذلك ،ولكنني أود القول إن
األمر تجاوز لدى التيار الصدري مسألة الدور السيايس واالجتامعي
للحوزة ،ليصل إىل تحديد موقعه من دولة ،بات هو أحد أطرافها
األساسية ،ثم مأسسة هذا الدور ،أي شكل التنظيم السيايس الذي
يأخذه ،وما يطرحه كل ذلك من تحديات الحكم الدميقراطي ،ودور
الشعب ،وسوى ذلك من أسئلة جوهرية ،وهو ما عددت ُه ،فيام تق ّدم،
فهم مغاي ًرا لفهم الصدر األب للدور االجتامعي والسيايس للحوزة.
ً
نفسه كذلك
وما يُعرف بـ "الخط التقليدي" يف حوزة النجف ،وجد َ
أمام لحظة جديدة ،وضعته يف مواجهة إرث أكرث من مثانية عقود من
نفسها تنخرط
عالقة الحوزة بالدولة ،ومن ثم ،وجدت حوز ُة النجف َ
يف تأسيس دولة ما بعد عام  ،2003ليكون لها دور كبري فيها.
ويف إحدى الخالصات املهمة ،وجد االثنان (الحوزتان ،الصامتة
والناطقة) نفسيهام يف موقع واحد تقري ًبا من دولة  ،2003جعلهام،
كلتيهام أيضً ا ،تفكران فيام تعنيه لحظة  2003للجامعة الشيعية يف
العراق ومسؤوليتهام عن ذلك.
35

يُنظَر الهامش ( )22من هذه الدراسة.
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رابعا :الشبكة االجتماعية "الصدرية"
ً
ونهضة "التيار"
الثنائية األخرى التي تتحكم يف سجال التيار الصدري هي "ميليشيا /حزب":
هل يحافظ التيار عىل هويته التي فرضتها نشأتُه بوصفه فصيلً مسل ًحا؟
أم يتحول إىل تنظيم سيايس ،باملعنى الدقيق (حزب)؟
سجال عىل حجم
ً
بدأ هذا السجال ،يف وقت مبكّر من نشأة التيار،
العمل املسلح ،وحجم الفصيل املسلّح ،وعالقة التيار بإيران ،وأدوار
الفاعلني يف قيادة التيار يف األمرين :العمل املسلح ،والعمل السيايس.
وقد قاد هذا األمر إىل قسمة التيار إىل جناحني متصارعني (وسأبسط
كامل يف املبحث األخري من هذه الدراسة).
هذا األمر ً
ويف تقديري ،ال ميكن توصيف طـ َ
ـرف هذا ال ـراع بأن أحدهام
تنظيم مسلّ ًحا ،واآلخر كان مع أن يتحول
كان مع أن يبقى التيا ُر
ً
التيار إىل العمل السيايس عىل نحو كامل .فليس هناك طرفان
خالصان ،ميثل كالهام قط ًبا مناقضً ا لآلخر بصورة كاملة .ومع ذلك،
كانت هذه اإلشكالية ،يف بعض اللحظات املفصلية ،تتجرد بصيغة
(ميليشيا /حزب) ،وتتمحور حول هذا التعارض .وهو ما حدث مع
سؤال
هزمية جيش املهدي يف معارك صولة الفرسان التي أطلقت ً
كب ًريا عن جدوى العمل املسلح وآفاق التحول إىل تنظيم سيايس.
ُ
السجال
وبغض النظر عن الكيفية التي مضت بها األمور ،استطاع
ّ
الذي خاضه التيار أن ينتقل من هالمية الفصيل املسلح ،إىل تحديده.
وعدنا من منوذج الفصيل املسلح الذي كان جوه َر التنظيم القائم إىل
أن يكون الفصيل هو األداة املسلحة للتنظيم السيايس ،كام هو الشأن
يف النموذج الكالسييك التقليدي.
أما األساس الثاين الذي وضعه الصدر األب ،وال ميكن فهم الصعود
الكبري والرسيع للظاهرة الصدرية بعد عام  2003من دون وضعه يف
االعتبار ،فيتمثل بالشبكة الواسعة التي بناها األب يف التسعينيات،
والتعبئة التي بثّها يف جمهوره ،وكان منها خطبة الجمعة التي أحياها
من نيسان /أبريل  1998إىل يوم مقتله يف شباط /فرباير  ،1999للمرة
األوىل يف تاريخ املرجعية الشيعية يف العراق منذ قرون .ويف حني
كانت املعارضة الشيعية تعمل من الخارج ،كان الصدر يبني صالت
عىل األرض( ،((3وهذا ما يفرس جامهرييته وحضوره الكبري يف املجتمع
الشيعي ما بعد عام  ،2003ومتيزه يف ذلك من سائر التنظيامت
السياسية الشيعية.
Cochrane [Sollivan], p. 10.
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وهذه الشبكة ذات طابع ديني  -اجتامعي ،تتكون من عدد كبري من
الوكالء (وكالء املرجع ،باملعنى املتعارف عليه يف الحوزة) ،والخطباء،
ورجال الدين الشباب ،واملكاتب ،والجوامع والحسينيات التي يرشف
عليها هؤالء .وقد اكتست هذه الشبكة بعد عام  2003طاب ًعا سياسيًّا.
وكل ذلك ينترش فيام بات يُعرف بـ "مناطق نفوذ التيار الصدري".
وهي مناطق ال ميكن أن تع ّرف تعريفًا طائفيًا ،مبعنى أننا ال ميكن
أن نع ّرفها بأنها "مناطق شيعية" فحسب؛ ذلك أن املناطق الشيعية
تتنازع عليها تيارات سياسية مختلفة .وإىل جانب الهوية الشيعية،
كان هناك عامل آخر (أو عوامل أخرى) يف تعريف التيار الصدري.
ويف تقديري ،ينبغي إنجاز عمل سوسيولوجي ميداين لتحديد مناطق
انتشار التيار الصدري ونفوذه؛ ومن ثم ،رسم نوع من الهوية
االجتامعية للتيار ،أي ربط التيار بفئات أو وضع اجتامعي قدر
اإلمكان .وميكن ،مبدئيًا ،اللجوء يف ذلك إىل نتائج االنتخابات الربملانية
واملحلية ،التي جرت يف العراق منذ  ،2005لتحديد مناطق نفوذ
التيار عىل نحو أكرث دقة.
لقد شاعت نسبة التيار الصدري إىل أحد إقليمني كبريين يشكالن
الجغرافية الشيعية يف العراق ،هام :الفرات األوسط ،والجنوب .غري
أن التعامل مع التيار الصدري ،بوصفه تعب ًريا عن شيعة الجنوب،
فيه قدر من االختزال والتبسيط ،هذا مع أن الصدر األب فتح الباب
واس ًعا النخراط أبناء الجنوب يف الحوزة الدينية يف النجف ،وهو ثاين
دخول لشيعة الجنوب يف الحوزة ،بعد هجرة عوائل من الجنوب إىل
النجف لالنخراط يف الدرس الحوزوي ،شكّلت بالتدريج جز ًءا من
(شب ،والشبيبي ،واملظفر ،والجزائري،
العوائل العلامئية يف النجف ّ
وكاشف الغطاء  ...إلخ).
منذ التسعينيات ،بدا واض ًحا أن ضواحي املدن الكربى ،وتحدي ًدا
بغداد والبرصة ،وإىل ح ٍّد ما النجف (مدينة الصدر ومنطقة الشعلة
يف بغداد ،وحي الحيانية يف البرصة ،والكوفة يف النجف) ،ستشكل
قاعدة الحركة الصدرية ،فاالنتفاضتان اللتان أعقبتا مقتل محمد
الصدر حدثتا يف مدينة الصدر والبرصة.
ولكن ملَ هذه املدن ،وهي ليست مدنًا دينية ،والقمع كان يشمل
كل العراقيني ،وجزء غري قليل من الشيعة كان يع ّرف هذا القم َع بأنّه
قمع طائفي؟
نعتقد أنه ال ميكن وصف الحركة الصدرية بأنها حركة طائفية ،بقدر ما
هي حركة هامش ،يختلط سعيها للتغيري السيايس بعوامل اجتامعية.
وباألحرى ،هي تعبري عن مناطق الهامش والحرمان الشيعية ،بل
معبا عن
ميكن القول ،عىل نحو أكرث دقة ،إن التيار أصبح ،بالتدريجً ّ ،
شيعة ضواحي املدن الكربى.
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وميكن ،هنا ،أن منيض أبعد ،فنقول إن التيار يستند ،باملعنى
السوسيوسيايس ،إىل مفهوم "الضاحية" ،وهو مفهوم ال يتشكل
بوصفه مفهو ًما نفس ًّيا فقط ،بل بوصفه أيضً ا قيمة سوسيوسياسية
تنتج خيارات سياسية.
ومع كل ذلك ،ظل التيار الصدري يتمتع مبفارقة مفادها أن عنارصه
من شيعة هذه الضواحي ،وقادته من العوائل الدينية يف املدن
املقدسة ،وال سيام النجف.
األساس الثالث الذي استندت إليه الحرك ُة الصدرية فيتمثل بأن الصدر
األب حاول ،فيام حاوله يف التسعينيات ،أن يؤسس لـ "أخالق طاعة"
لرجال الدين لدى املجتمع الشيعي (أو لدى أتباعه ومقلّديه) ،تقوم
أساسا  -عىل نزع طاعتهم ألي شكل من أشكال السلط االجتامعية
 ًوالسياسية ،ومت ّحضها لرجال الدين .يفتتح الصدر خطبة الجمعة
األوىل من الجمع التي أقامها يف العامني  1998و 1999بالقول" :ال
ينبغي أن يترصف اإلنسان إطالقًا إال بإذن العلامء ]...[ .إذا كُنتُم
تعتقدون بواليتي [ ]...فيجب أن تطيعوين ]...[ .أَ ِطي ُعوا علامءكم
فقط"(.((3
ولعل الكتاب الذي أصدره ،يف عام  ،1997بعنوان فقه العشائر،
ّ
واضح يف الكيفية التي ينازع فيها الصدر سلطات شيوخ العشائر،
التي توسعت يف العراق يف التسعينيات ،بسبب ضعف الدولة آنئذ،
وبدعم منها يف الوقت نفسه لتحل محلها فيام تعجز عنه ،وعىل أكرث
من مستوى :األمن ،والضبط االجتامعي ،وما إليهام .وهذا الكتاب
فريد وغري مسبوق بني علامء النجف يف تناول املسألة العشائرية .وقد
فهم البعض أنه محاولة لكسب و ّد أبناء العشائر الريفية يف جنوب
العراق( .((3غري أن هذا الفهم غري دقيق ،يف تقديري ،فلم يكن واض ًحا
لدى عدد من الباحثني م ّمن قرؤوا الكتاب أن املقصود منه مل يكن
التودد إىل شيوخ العشائر ،بل تحرير أبنائها من سلطتهم ،بالكشف
عن تعارض هذه السلطة مع الرشيعة .ومن ثم ،كانت الغاية األساسية
من هذا الكتاب تبيان تعارض القوانني العشائرية (ما يُع َرف يف العراق
بـ "السنينة") مع الرشيعة ،ويف النهاية ،ترك املجال لسلطة رجل الدين.
 37منرب الصدر :يحتوي عىل خطب الجمعة التي كان يلقيها اإلمام الشهيد السيد محمد
رسه" يف مسجد الكوفة املعظم ،تقرير وتنسيق وتحقيق محسن املوسوي
الصدر " ُقدّ س ّ
(إيران :مؤسسة السيدة املعصومة للطباعة والنرش[ ،د.ت ،)].ص .13-12
مثل:
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https://bit.ly/3F9KR8J; Patrick Cockburn, Muqtada: Muqtada al-Sadr, the
;Shia Revival, and the Struggle for Iraq (New York: Scribner, 2008), p. 91
Marisa Cochrane [Sollivan], p. 9.
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ومن دون أن أُجري مس ًحا لفهم عالقة املؤسسة الدينية يف النجف
باملسألة العشائرية وشيوخ العشائر ،أظن أنه ميكن القول إن الصدر
شكّل استثناء يف فهم عالقة رجل الدين باملشايخ يف تاريخ الحوزة؛
ففي حني كان رجل الدين يحاول توظيف نزاعات العشائر مع الدولة
(محمد حسني كاشف الغطاء ،ومحسن الحكيم) ،ويف حني كان
املشايخ وزعامء العشائر ،بعد عام  ،2003يتقربون من رجال الدين
بسبب ما حازه هؤالء من قوة بعد هذا التاريخ ،كان الصدر يسعى
إىل تحرير الجمهور من سلطة شيوخ العشائر ،ليؤسس لسلطة رجل
الدين ،التي تتجاوز التقوى التقليدية بني املكلفني.
رصا واح ًدا يف العالقة التفاعلية،
غري أن بناء أخالق الطاعة مل يكن إال عن ً
أو طبيعة التبادل بني الصدر ومقلّديه ،فال ميكن أن تكون الطاع ُة
منفصلة عن البعد القدايس (باملعنى األنرثوبولوجي) ،الذي يحظى به
رجل الدين ،غري أن هذه الطاعة ،يف حالة محمد الصدر ،مل تشكّلها
الجذو ُر الدينية التقليدية وحدها ،بل شكّلها أيضً ا الدور االجتامعي
الذي أ ّداه الصدر ،وشكّل نافذة رمزية لتعبري املجتمعات املهمشة
ومتكني صوتها (إىل درجة الثورة ،االجتامعية والسياسية) ،ومن ثم
هويتها .وهذا ما يفرس كيفية تح ُّول "الصدر" إىل هوية اجتامعية.
وال تتوقف العالقة التفاعلية بني الصدر ومجتمعه عىل هذه العنارص
الثالثة :الطاعة ،والقداسة ،والدور االجتامعي؛ فحضوره يف مجتمعه،
وزعامته ،مل يتأسسا فقط عىل الزعامة الدينية ،التي ترافقها نزعة
ثورية ،بل كان الصدر يف مقابل ذلك يتوسع يف الدعم املايل للفئات
الفقرية واملحتاجة ،الذي كان يق ّدمه وكالؤه مبارشة أو عن طريق
الجوامع والحسينيات ،التي يتخذونها مقا ّر لهم .واألمــوال التي
رصف ،يف هذه الحالة ،هي من "أموال الحقوق الرشعية"،
كانت تُ َ
التي ينبغي أن تذهب لـ "قضاء حوائج املحتاجني" ،بحسب املنطق
الفقهي .ومع ذلك ،كانت لهذا األمر أهمية شديدة يف التسعينيات،
إذ كان العراق يرزح تحت العقوبات الدولية(.((3
 39أسعد النارصي ،مقابلة شخصية .ويرى النارصي أن الصدر كان يتوسع يف تقديم الدعم
املايل ،مقارن ًة بغريه من املراجع .ومن املهم اإلشارة ،هنا ،إىل أن بعض الدراسات يذهب إىل أن
الصدر األب أنشأ شبكة خريية واسعة النطاق ،يف األحياء الشيعية الفقرية ،وال سيام يف بغداد
ودعم اقتصاديًا للفقراء ،يف خالل فرتة الحصار يف
والبرصة ،كانت تقدّم خدمات اجتامعية
ً
التسعينيات ،ينظر :عبد الجبار ،ص 462؛
Eli Berman, Radical, Religious, and Violent the New Economics of Terrorism
(London: The MIT Press, 2009), p. 133.
ويرى بريمان أن الحركة الصدرية وجيش املهدي هام جزء مام يس ّميه "منوذج حامس" Hamas
 ،Modelوهو منوذج يرتبط فيه اإلسالم السيايس الراديكايل بتقديم خدمات اجتامعية ،ويشمل
إىل جانب التيار الصدري وحامس ،حزب الله يف لبنان ،وحركة طالبان ،واإلخوان املسلمني.
وبغض النظر عن اتفاقي مع املبدأ العام لفكرة تقديم الخدمات االجتامعية ،ومع أنني أرى أن
األمر ال ينبغي أن يُف َهم عىل أنه مجرد عالقة مصلحة مادية تربط القيادة بالقاعدة ،بل ينبغي
أن يُف َهم من خالل عنارصه كاملة ،أرى أنه يجب التدقيق ،ملعرفة حدود الدعم االقتصادي
والخدمات االجتامعية التي كان يقدّمها الصدر األب ،وإ ْن كانت تشمل فتح جمعيات خريية.
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وهكذا ،تحققت ظاهرة الصدر ونفوذه يف مجتمعات مريديه
ومقلديه يف التسعينيات من كل هذه العنارص.
ولذلك ،أكسبه اغتياله ،يف شباط /فرباير  ،1999معنى الثورة ،وال أقصد
بتعبري "الثورة" هنا االنتفاضة الفعلية التي حدثت عقب اغتياله يف
معبا ورم ًزا لثورة اجتامعية.
بعض مناطق نفوذه ،بل كونه أصبح ّ ً
وبغض النظر عن التفاصيل السياسية التي قادت إىل زعامة ولده
مقتدى ،بعد عام  ،2003كان طبيعيًا أن يرث مقتدى رمزية قيادة
هذه الثورة .وهذا كله كان يحدث يف سياق إطار عام للقداسة
الدينية ،وفهم ثقايف بانتقال القداسة عرب النسب .وقد يحتاج كل
قبول
هذا إىل وقفة أنرثوبولوجية تخصصية أطول ،تساعد يف فهمٍ أكرث ً
لنم ّو الظاهرة الصدرية.
األسس الثالثة التي خلّفها الصدر األب ،واستند إليها التيا ُر الصدري
يف نهضته ما بعد عام  ،2003بصورة حاسمة ،إذًا ،هي :اإلميان بالدور
االجتامعي والسيايس للحوزة ،والشبكة الدينية  -االجتامعية الواسعة،
والخدمات االجتامعية.
ومبارشة ،يف األيام األوىل بعد الغزو األمرييك للبالد وسقوط نظام ص ّدام،
وانطالقًا من اإلميان السالف الذي ك ّرسه األب ،قام عدد من تالميذه
واب ُنه مقتدى بعملي ٍة أساسية ،شكّلت عامد النهوض الكبري الذي
عاشه التيار يف األشهر الالحقة ،وهي إعادة تفعيل الشبكة االجتامعية
فتح الجوامع والحسينيات التي
 الدينية التي خلّفها األب ،فأعادوا َكانت مقا ّر لوكالء الصدر ،وأعادوا بناء شبكة الوكالء يف مناطق نفوذ
التيار من جديد ،وفتحوا مكاتب مثّلت جز ًءا من هذه الشبكة ،التي
كانت املاد َة األساسية التي تشكّل عليها التيار .ويف الوقت نفسه ،وفّر
الصدريون ،برسعة ،الخدمات االجتامعية لهذه املناطق ،ومنها خدمة
األمن ،الذي افتُقد بسبب فراغ السلطة آنئذ( .((4وقد كان ذلك من
العوامل األساسية يف نفوذ التيار ،بل يف إعادة بناء نفوذه( ،((4وهو
الذي م ّهد ألن يبسط التيا ُر سيطرت َه عىل هذه املناطق ،ومنها مدينة
الصدر ،التي سيطر الصدريون عىل إدارتها منذ وقت مبكّر ،وهو أمر
ما كان ممك ًنا من دون إحياء الشبكة القدمية التي بناها األب.
فبحسب املقابالت التي أجريتُها يف سياق هذا البحث ،مل يؤكد أحد أن الصدر األب فتح
مؤسسات خريية ،باملعنى املتعارف عليه .ينظر :شهادة أسعد النارصي .ومن ثم ،أرى أن
الدراسات التي ربطت نفوذ الصدر بشبكة مالية بناها قد تكون بالغت كث ًريا يف فهم هذا األمر.
40 Cochrane [Sollivan], p. 6.
41 Phil Williams & Dan Bisbee, "Jaish al-Mahdi in Iraq," in: Michelle
Hughes & Michael Miklaucic (eds.), Impunity: Countering Illicit Power in
War and Transition (Washington, DC: Center for Complex Operations
"CCO" in National Defense University "NDU"; Peacekeeping and Stability
Operations Institute "PKSOI", 2016), p. 44; Leslie Bayless, "Who is Muqtada
al-Sadr?" Studies in Conflict and Terrorism, vol. 35, no. 2 (2012).
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هل استعد الصدريون لهذا األمر قبل إسقاط نظام ص ّدام؟ وهل
كانوا مستعدين للمرحلة التي تعقب سقوطه؟ وهل قرؤوا ،يف لحظة
ما ،بني اغتيال الصدر وسقوط النظام أن متغريات السياسة الدولية
والخطط األمريكية ستفيض إىل غزو أمرييك للبالد وإسقاط نظامها؟
تذكر بعض أوساط املعارضة العراقية ما قبل الغزو األمرييك للبالد
أن مؤمتر املعارضة العراقية ،الذي ُعقد يف لندن أواخر عام ،2002
شهد مشاركة تيار باسم "تيار اإلمام الصدر"( ،((4وتذكر بعض املصادر
الصحفية أن هناك "قيادة رسية" ،تتكون من مجموعة من تالميذ
الصدر املقربني ،قادت الحركة الصدرية يف الرس ،بعد مقتله ،حتى
سلّموا مقاليد األمور البنه مقتدى ما بعد الغزو األمرييك ،ومل يكن األخري
من ضمن هذه الهيئة القيادية ،ألنه كان رهن اإلقامة الجربية( .((4غري
أن املقابالت التي أجريتُها لغايات هذا البحث نفت ،عىل نحو قاطع،
وجود أي تنظيم لتالميذ الصدر وأتباعه ،قبل نيسان /أبريل ،2003
ُ
فاغتيال الصدر ،وقمع انتفاضة أتباعه
فضل عن وجود "قيادة رسية"،
ً
التي تلت االغتيال ،وشدة القبضة األمنية ،وتشتت القاعدة الصدرية،
رضت بها
كل هذه األمور إن مل نقل إنها فكّكت شبكة الصدر ،فإنها أ ّ
إىل حد بعيد ،وح ّجمتها ،وج ّمدتها .ومل تكن مثة سوى بعض املبادرات
املسلحة التي حاولت االنتقام ملقتل الصدر.
إن افرتاض وجود "قيادة رسية" إمنا يُستع َمل لتفسري النهوض الكبري
للحركة الصدرية ما بعد عام  .2003وبهذا املنطق ،مل يكن هذا
النهوض ممك ًنا لوال وجود جرس يصله بالصدر األب ،مثّلته هذه
القيادة الرسية ،غري أنني أتصور أنه مل يكن من العسري إحياء شبكة
الوكالء والخطباء والجوامع والحسينيات ،وإعادة بنائها وتفعيلها،
مبارشة ما بعد الغزو األمرييك.
ومن ثم ،ليست مثة جذور تنظيمية قبل عام  2003ملا سيُعرف بعد
هذا التاريخ بـ "التيار الصدري" .يدعم هذا ما تكشفه التنقيبات
واملقابالت من أن الشكل التنظيمي الذي أخذته الحرك ُة الصدرية ما
بعد عام  2003مل يكن حتم ًيا بالرضورة ،بل كان خيا ًرا من خيارات
عدة .وإذا كانت الشبكة الواسعة التي بناها محمد الصدر يف
التسعينيات قابلة إلعادة البناء والنهوض ،عىل الرغم من التفكك
واألرضار التي تعرضت لها بعد مقتله ،فإن ما مل يكن واض ًحا وحتميًا
وأكي ًدا هو الشكل التنظيمي الذي ستنتظم فيه هذه الشبكة ،بعد
إعادة بنائها وتفعيلها.
 42عزيز قادر الصامنجي ،قطار املعارضة العراقية :من بريوت  1991إىل بغداد 2003
(لندن :دار الحكمة ،)2009 ،ص .550
43 Anthony Shadid, Night Draws Near (New York: Henry Holt and
Company, 2005), p. 172.
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وقد كان أحد األشكال املحتملة أن تتطور إليها الحرك ُة الصدرية وأتباع
الصدر ،وكانت ذاتَ حظ قوي ،يف املرحلة التي أعقبت مقتله ،وإىل
األسابيع األوىل بعد سقوط نظام ص ّدام ،هو أن يقود محمد اليعقويب
الحركةَ ،وكان يُنظَر إليه عىل أنه من أبرز تالميذ الصدر األب( ،((4غري
أن الخالف بينه وبني مقتدى الصدر عىل اإلطار الذي يعمل منه
اليعقويب وموقعه ،أفىض به إىل أن يؤسس له وض ًعا حوزويًا وسياس ًيا
مستقل ،بعي ًدا عن اسم الصدر( .((4وال شك يف أن اليعقويب استند يف
ً
(((4
حركته إىل جزء من القاعدة التي بناها الصدر يف التسعينيات .
إن هذا يجعلني أفرتض أن مجموعة من تالميذ الصدر ،م ّمن لهم
طموحات واندفاعات سياسية ،مل ينخرطوا يف حركة اليعقويب ،بل
سعوا ودفعوا إىل تحقيق طموحاتهم عرب ولده مقتدى ،وقد يكونون
هم الذين دفعوا إىل تشكيل التنظيم الذي أصبح عليه التيار الصدري
ما بعد عام .2003
ولعل فهم هذه النقطة أسايس لفهم الديناميكية الالحقة يف الرصاع
عىل وجود ذراع مسلحة للتيار.
ظل وضع أتباع الصدر رجرا ًجا ومن دون مالمح مؤكدة ،نحو ثالثة
أشهر بعد سقوط نظام ص ّدام .وميكن القول إن اإلعالن عن والدة
جيش املهدي ،يف صيف  ،2003كان الخطوة التنظيمية األوىل
للتيار الصدري.
يــرى عــدد من الباحثني أن إعــان مقتدى الصدر عن تشكيل
جيش املهدي ،خــال خطبة الجمعة يف مسجد الكوفة ،يوم
 18متوز /يوليو  ،2003جاء رد فعل عىل تشكيل "مجلس الحكم"،
وهو أول هيئة سياسية عراقية تشكّلت بعد الغزو األمرييك للبالد،
شكّلتها سلطة االئتالف املؤقتة يف  13متوز /يوليو ،أي قبل خمسة
أيام فقط من اإلعالن عن تشكيل جيش املهدي .ويرى هؤالء أن هذا
اإلعالن هو ،تحدي ًدا ،رد فعل عىل إقصاء الصدر عن املجلس.
ويف الحقيقة ،ليس هناك دليل عىل صحة هذه اآلراء ،فالصدر كان
يرصح ،منذ نيسان /أبريل  ،2003بأنه ال يريد املشاركة يف العملية
السياسية ،ألنها ستجربه عىل االتصال باألمريكيني( .((4وإذا أعدنا التذكري
بأن التيار الصدري كان تعب ًريا عن مقاربة سياسية لعراق ما بعد
ص ّدام ،معارضة ومختلفة عن املقاربات التي راجت غداة االحتالل
األمرييك للبالد ،وال سيام مقاربة األمريكيني أنفسهم ومعهم قوى
44
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ضياء األسدي ،مقابلة شخصية ،بغداد ،كانون الثاين /يناير .2019
أسعد النارصي ،مقابلة شخصية.
املرجع نفسه.
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وخصوصا الشيعية ،من جهة
املعارضة العراقية القادمة من الخارج،
ً
أنه تعبري عن نخبة سياسية داخلية يف مواجهة الكتلة الكربى من
سنفس
النخبة الشيعية (كتلة املعارضة التقليدية يف الخارج) ،فإننا
ّ
اإلعالن عن والدة جيش املهدي ،أيا ًما قليلة بعد اإلعالن عن مجلس
الحكم ،بأنه إعالن رمزي عن هذا االختالف.
ومــع كل النهوض الكبري للصدريني والحركة الصدرية ،منذ
نيسان /أبريل  ،2003كان هذا اإلعالن هو الخطوة األوىل املنظّمة
للتيار ،فلم يكن مثة أي إطار تنظيمي قبل جيش املهدي .وحتى عىل
مستوى اإلحصاء ،كان جيش املهدي هو أول تسجيل تنظيمي ،وأول
تعداد داخل التيار ،إذ شهد اليوم التايل لإلعالن عن الجيش حملة
واسعة لتسجيل أسامء املتطوعني فيه.
ومن ثم ،مل تكن العالقة بني جيش املهدي والتيار الصدري كالعالقة
التقليدية بني األحزاب األيديولوجية التي تنشأ ثم تؤسس الحقًا
ذرا ًعا مسلحة لها ،وال تشبه هذه العالق ُة حركات التحرر املسلحة
التي تتطور إىل حزب سيايس ،وهي صيغة شائعة كث ًريا ،بل إن االثنني
(جيش املهدي والتيار الصدري) نشآ م ًعا.
كان وجود الذراع املسلحة رك ًنا جوهريًا تأسيس ًيا ،نشأ بالتفاعل مع
نشوء التنظيم السيايس ،ذي الوظائف االجتامعية .وإذا ك ّنا ّأسسنا
افرتاضنا ،هنا ،عىل أن جذور الحركة الصدرية ما بعد عام  2003ترجع
إىل التسعينيات ،فإن نشوء جيش املهدي (متوز /يوليو  )2003هو
الركن الذي أكمل الحركة ،ومن ثم أولدها.
وأكرث من ذلك ،ال تتوقف أهمية جيش املهدي بالنسبة إىل التيار
عىل كونه أول إطار تنظيمي ،بل إنه األساس الذي انبنى عليه تنظي ُم
الشبكة الصدرية يف مخاض والدتها.
يرى بعض الباحثني أن املهم ليس معرفة وجود الشبكات والروابط،
عىل أهميتها ،من جهة أن هذه املعرفة ليست كافية ،بل املهم هو
معرفة كيفية إدارة هذه الروابط(.((4
كانت الشبكة التي أوجدها الصدر مهمة ج ًدا ،ولكنني أفرتض أن
جيش املهدي ،بسبب الدور الذي أ ّداه يف التنظيم والتعبئة عىل
أساس أهداف سياسية مو ّحدة ،قد يكون أحد أشكال إدارة هذه
الروابط ،بل إنه الشكل األول إلدارة التيار ومأسسته.
وستبقى هذه العالقة عالقة جوهرية بني التنظيم العسكري
والتنظيم السيايس.
48 M. Tina Dacin, Marc J. Ventresca & Brent D. Beal, "The Embeddedness
of Organizations: Dialogue & Directions," Journal of Management, vol. 25,
no. 3 (1999), pp. 317-356.

50
وكام كان اإلعالن عن والدة التنظيم العسكري إعالنًا رمزيًا عن والدة
أي تطور تنظيمي داخل التيار يتحدد من
التيار السيايس ،سيظل ّ
خالل عالقته بالتنظيم العسكري.
وباختصار ،ستكون مثة عالقة تناسب عكيس بني قوة جيش املهدي
وضعفه وبني الديناميكية التنظيمية للتيار ومدى اقرتابه من فكرة
الحزب .ولعل هذه هي األطروحة األساسية يف هذه الدراسة.
وقد كانت اللحظة األهم يف هذا املجال هي لحظة رضب القوات
جيش املهدي ،يف معارك صولة الفرسان ،إذ أطلقت
العراقية الرسمية َ
تلك اللحظة سؤالً عميقًا عن إمكانية اقرتاب التيار من الصيغة
الحزبية التقليدية ،عىل نحو ما ق ّدمنا.

خامسا :التصنيف الحزبي للتيار الصدري
ً
غالب يف أدبيات العلوم السياسية عرب العامل ،من التي
يرى اتجاه ٌ
مت ّحضت لدراسة األحــزاب السياسية ،أن هذه األخــرة تعيش
حالة تراجع غري مسبوقة ،من حيث هي مؤسسات ،وأنها فقدت
دورها الحاسم يف األنظمة الدميقراطية ،وأن وظائفها بدأت تؤديها
مؤسسات أخرى ،وال سيام الحركات االجتامعية ،واملجتمع املدين،
يحاج بعض منظّري العلوم
وجامعات املصالح( .((4ومع ذلك،
ّ
السياسية( ((5بأ ّن هذه الحالة ليست تراج ًعا ،بل هي انتقال من
منط  Typeإىل منط آخر من األحزاب ،بدأ يظهر كأنه تراجع لعموم
الظاهرة الحزبية ،وال سيام مع الرتاجع التدريجي لنمط محدد من
األحـزاب ،وهو األحزاب الجامهريية ،((5(Mass-based Parties
ٌ
أشكال تنظيمية أكرث
إذ نشأت حديثًا ،يف الدميقراطيات الجديدة،
تك ّيفًا مع البيئة االجتامعية واالقتصادية والتكنولوجية املعارصة،
ال تبدو شبيهة بالنامذج الحزبية التي ظهرت يف أوروبا الغربية يف
تحول شكليًا Formal
أوائل القرن العرشين ،وأن هذا التحول ليس ً
وظائف مل تكن
اب
َ
فقط ،فاألشكال الجديدة تستلزم أن تؤدي األحز ُ
اب القدمية تؤديها ،مثلام أن هذه األخرية كانت تؤدي وظائف
األحز ُ
مل تعد األحزاب الجديدة تؤديها.
ويف العموم ،هناك نقد واســع ،يف الدراسات املعارصة املختصة
باألحزاب ،لطريقة تصنيف األحزاب السائدة ،بسبب ما يشوبها
49 Gunther & Diamond, p. 3.
50 Ibid., p. 4.
"51 Peter Mair, "Party Organizations: From Civil Society to the State,
in: Richard S. Katz & Peter Mair (eds.), How Parties Organize: Change and
Adaptation in Party Organization in Western Democracies (London: Sage
Publications, 1994).
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من اضطرابات ناتجة ،من جهة ،من تن ّوعها املفرط ،فبعضها
وظيفي  ،Functionalistوبعضها تنظيمي ،Organizational
وآخر سوسيولوجي يصنف األحزاب بوصفها تعب ًريا عن مجموعات
اجتامعية ،طبقية ،أو إثنية ،أو طائفية ،أو ما إىل ذلك ،وبعضها يخلط
بني كل تلك املداخل .وتنتج هذه االضطرابات ،من جهة أخرى ،من
كون طريقة التصنيف هذه تركز عىل بعد واحد وتهمل األبعاد األخرى،
كأن تركز عىل البنى التنظيمية لألحزاب وتهمل األبعاد املهمة األخرى
(وظائفها ،وأهدافها ،وأيديولوجياتها ،وعالقتها مبجتمعاتها ،وما إىل
ذلك)( .((5من هنا ،يرى هؤالء املنظّرون أنه ،قبل الحديث عن تراجع
الظاهرة الحزبية عرب العامل ،تنبغي مالحظة أن تصنيفات األحزاب
السائدة يف العلوم السياسية  -ومن ثم فهمنا األكادميي لها  -ذات
طابع "اختزايل" ،ال تستطيع أن تل ّم بالتنوع الكبري للظاهرة الحزبية،
أساسا ،عىل التجربة الحزبية يف أوروبا
فقد بُ ِنيت هذه التصنيفاتً ،
الغربية منذ النصف الثاين من القرن التاسع عرش ،من دون أن تأخذ
يف الحسبان التطورات املعارصة ،أو التجربة الحزبية يف مناطق أخرى
من العامل ،وال سيام تلك املتنوعة إثنيًا ودينيًا إىل حد بعيد(.((5
يحدد الري داميوند وريتشارد غونرت سبع وظائف لألحزاب السياسية،
يف إطار وظيفة محورية ،وهي أن تكون األحزاب إطا ًرا للعمل السيايس
اب جمي ًعا ،بالرضورة ،فهناك
للنخبة .وال تشمل هذه
ُ
الوظائف األحز َ
(((5
أحزاب تغلب عليها وظائف محددة عىل أخرى  .ويح ّدد هذان
الباحثان تصنيفًا لألحزاب متداخل املعايري ،يقوم عىل أساس خمس
فئات كربى ،تتفرع إىل  15منطًا .وهذه الفئات الخمس الكربى ،هي:
أحزاب النخبة ،واألحزاب الجامهريية ،واألحزاب اإلثنية ،واألحزاب
االنتخابية ،وأحزاب الحركة(.((5
عم شهده العامل من تحوالت يف الظاهرة
ومل يكن العر ُاق بد ًعا ّ
الحزبية؛ فمتابعة التغريات التي شهدتها األحزاب يف البالد ،ما بعد
الغزو األمرييك للبالد يف عام  ،2003ميكن أن تز ّودنا مبادة مهمة
عن التحوالت الكبرية يف الظاهرة الحزبية ،يف بلد شهد عرب تاريخه
الحديث تجربة ثرية ألحزاب أيديولوجية كبرية منضبطة ،ثم فرتة
من سيادة الحزب األيديولوجي (القائد) ،وموت الحياة الحزبية
خالل حقبة البعث ،وال سيام أواخر السبعينيات إىل عام .2003
فمع استعادة الحياة الحزبية يف العراق بعد عام  ،2003مل تستطع
األحزاب األيديولوجية ،أو هذا النموذج من األحزاب ،استئناف حياته،
52 Andre Krouwel, "Party Models," in: Richard S. Katz & William Crotty,
Handbook of Party Politics (London: Sage Publications, 2006), p. 249.
53 Gunther & Diamond, pp. 5-6.
54 Ibid., pp. 7-8.
55 Ibid., p. 9.
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إال األحزاب التاريخية ذات الطابع الهويايت (اإلثني والطائفي) ،التي
كانت فاعلة يف املعارضة العراقية خارج البالد ما قبل عام ،2003
وال سيام األحزاب الكردية واإلسالمية (الشيعية ،عىل نحو خاص).
أما األحزاب األخرى ،ذات الطابع الليربايل أو القومي ،فقد ضعفت
عىل نحو ملحوظ .ويشمل هذا الحكم حتى األحزاب األيديولوجية
التاريخية .وما نشأ جدي ًدا من أحزاب بدا كأنه أقرب إىل منوذج
األحزاب االنتخابية الجامعة  ،Electoral Catch-all Modelأو حتى
أقرب إىل التنظيامت واالئتالفات التي تتهيأ لدخول االنتخابات ،ثم
تختفي بعدها.

نتاج التنافس عىل السلطة،
إن هذا النموذج من األحزاب قد يكون َ
من خالل انتخابات رسيعة ،ص ّممها املخط ُط االنتقايل ملرحلة ما بعد
صدام ،غري أنه بالتأكيد جزء من اتجاه عاملي نحو تح ّول األحزاب
تنظيم عال ًيا إىل أحزاب انتخابية ذات
الجامهريية واإلثنية املنظمة
ً
تنظيم ضعيف(.((5
وبسبب سيطرة السياسة القامئة عىل هويات طائفية وإثنية ،كانت
شكل هويات ًيا.
هذه التنظيامت تأخذ ً
غري أن الديناميكية الحزبية يف عراق ما بعد ص ّدام مل تتوقف عند هذا
الحد ،بل إنها أنتجت منوذ ًجا يتجسد يف التيار الصدري ،الذي كان
يبدو غريبًا ومخالفًا لكل اإلرث الحزيب يف العراق ،ولنمط األحزاب
االنتخابية ،الذي نشأ ما بعد عام  .2003ويف الوهلة األوىل ،يبدو
التيار الصدري كأنه "ظاهرة ما بعد حزبية"  ،Post-Partisanترث
وتتجاوز الحزب التقليدي ،أو كأنه تعبري عن التنظيم السيايس ما
بعد الحزب التقليدي ،Post Partisan Political Organization
من جهة أن بنيته ال تشبه بنى األحزاب التقليدية التي اعتمدتها
جل أحزاب اإلسالم السيايس الشيعية ،وال سيام الحزبان الرئيسان
Ibid., p. 12.
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فيه (حزب الدعوة اإلسالمية ،واملجلس األعىل للثورة اإلسالمية يف
العراق) ،مبعنى وجود تنظيم هرياريك ،وتسجيل منضبط للمنتمني
إىل الحزب ،يف حني أن التيار الصدري مل يقم عىل تشكيالت تندرج يف
بنية هرياركية ،فهو تنظيم أفقي ،له رأس محدد ،هو القائد مقتدى
الصدر ،ومل يعتمد التيار عىل منتسبني محددين ،ينظَّم انتامؤهم
من خالل نظام محدد ومغلق للعضوية ،ويوزعون عىل تشكيالت
وبدل من األعضاء ،يقوم التيار عىل "أنصار" ،و"أتباع"،
مناطقيةً .
و"موالني" ،و"مؤيدين" ،و"مريدين" ،و"مقلدين" ،باملعنى الديني،
مفتوحي العدد ،يشكلون كتلة جامهريية واسعة ورجراجة ،مفتوحة،
من دون إطار لتنظيمها .ولعله يستمد هذا من الحركات الدينية.
ولذلك ،ال يتبنى التيار تسمية "حزب" ،بل هو "تيار" ،وهو ما يشري
إىل أصوله بوصفه حركة اجتامعية .وإذا كان التيار الصدري يعلن
اتّباعه مرجعية دينية محددة ،وهو أمر درجت عليه سائر أحزاب
اإلسالم السيايس ،التي تعلن ات ّباعها فقهاء محددين ،فإنه يف املقابل ال
يعتمد نظا ًما داخليًا ،أو مبادئ أيديولوجية محددة منصوص عليها،
ويكتفي بأنه يستند إىل اإلرث الديني الواسع الذي خلّفه الصدر
األب ،وابن عمه محمد باقر الصدر قبله.
يرتبط التيار بقائد واحد ،هو مقتدى الصدر ،وهو قائد يتمتع برشعية
دينية ،كونه نجل محمد الصدر .ومع ذلك ،هناك طقم قيادي محيط
بالصدر .وال ميتلك هذا الطقم إطــا ًرا قياديًّا منظ ًّم ،أو باألحرى
ال يرتبط جزء منه بإطار ،وجزؤه اآلخر ارتبط واندرج يف أُطر قيادية
مختلفة ،فجزء من هذا الطقم ذو صلة قرابية بالصدر ،كحالة ابن
أخيه أحمد مصطفى الصدر ،وبعضهم من أصدقائه ورفاقه ،يديرون
ٍ
ملفات أساسي ًة داخل التيار ،من دون أن يندرجوا بالرضورة يف أشكال
مؤسسية محددة ،وجزؤه اآلخر اندرج يف أُطر مختلفة ،لكن أش ّدها
ثباتًا هو ما ُعرف بـ "الهيئة السياسية" ،وهي هيئة يعيّنها الصدر
ويغيها باستمرار.
ّ
من هنا ،وبسبب هذه الرتكيبة النادرة ،كان التيار يعمد ،حني كان يريد
االنخراط يف العملية السياسية فيخوض االنتخابات ليدخل الربملان
ويسهم يف تشكيل الحكومة أو املجالس املحلية بوصفه كتلة نيابية
أو ما شاكل ذلك ،إىل إنشاء تنظيامت سياسية مختلفة ،ومغلقة ،ذات
تنظيم ،ترشف عليها الهيئة السياسية .وتظل هذه
اسم محدد ،وأكرث
ً
كتل برملانية ،ومل تتحول إىل تنظيامت حزبية .وهو
الكتل ،يف العادةً ،
أمر يشبه ما قامت به جامعة اإلخوان املسلمني يف مرص ،يف وقت
الحق للتيار الصدري ،بتشكيل حزب تخوض به االنتخابات الربملانية
يف مرص ما بعد ثورة  25يناير  ،2011هو حزب الحرية والعدالة .ومع
ذلك ،مل ينشئ التيار كتلة واحدة ينخرط من خاللها يف مؤسسات
الدولة ،كام هي حال جامعة اإلخوان املسلمني يف مرص ،التي أنشأت
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حزبًا ثابتًا ،مع وجود عالقة منظمة بني الجامعة والحزب ،بل كانت
هذه الكتل تتغري باستمرار؛ فمن كتلة "األحرار" ،التي شكَّلها التيار
لخوض انتخابات مجالس املحافظات لعام  2009واالنتخابات
الربملانية لعام ( 2010ومل تكن هذه الكتلة تقترص عىل أتباع التيار،
أشخاصا من خارجه) ،وصولً إىل كتلة "سائرون" ،التي
بل إنها ض ّمت
ً
خاض التيار بها االنتخابات الربملانية لعام  ،2018وهو ائتالف ،يشكّل
فيه التيار الجسم األكرب.
ومع ذلك ،تتيح القراءة املدقّقة لتصنيفات األحزاب السياسية إعاد َة
تصنيف التيار الصدري يف هذه املنظومة ،فالوظائف التي يؤديها
ال تُخرجه عن دائرة األحزاب ،حتى إن كان له بعض الخصوصية يف
بنيته التنظيمية .وهو ما سنحاول إثباته هنا ،وال سيام إنه يؤدي،
عىل نحو صميم ،الوظيفة الرئيسة التي تؤديها األحزاب ،وهي أنه
إطار لخوض االنتخابات واتخاذ مواقع يف السلطات العامة .ومن
شكل ما بعد حزيب ببنيته التنظيمية
ثم ،تتعلق إمكانية عد التيار ً
تحدي ًدا ،التي جرى وصفها آنفًا.
يبدو ،عىل نحو مبارش ،أن التيار الصدري قريب من منط األحزاب
الجامهريية  ،Mass Partyباملعنى الذي استعمله موريس دوفرجيه،
يف تصنيفه الكالسييك لألحزاب .غري أننا نعتقد أن تصنيف التيار عىل
هذا النحو تصنيف سطحي ورسيع ،لسببني ،أولهام أن دوفرجيه
يتحدث عن بنى تنظيمية واسعة ومعقدة لهذا النمط من األحزاب،
وهو ما ال يتوافر عليه التيار ،وثانيهام أن التيار يقرتب يف الوقت
نفسه من أن يكون "حزب كادر" ،مبنطق دوفرجيه ،مبا أن قيادته
تستند إىل املكانة  Statusوتتشكل عىل هذا األساس ،مبعنى أننا إذا
وافقنا عىل أنه حزب جامهريي ،فسيكون كذلك من جهة القاعدة،
و"حزب كادر" من جهة القيادة.
وإذا كانت قيادة التيار تتشكل عىل أساس املكانة ،فهل ميكن ع ّده
"حزب نخبة"؟
يبدو يل أن التيار الصدري يض ّم عنارص من فئات مختلفة لألحزاب،
فهو ،من جهة ،يضم بعض العنارص املميزة ملا يُع َرف بـ "أحزاب
النخبة" ،من قبيل أنه يستند إىل زعامات ذات وجاهة اجتامعية
 ،Notablesوهي الزعامات الدينية ،والعالقة بني قياداته ومرشحيه
السياسيني هي عالقة والء  .((5(Loyaltyوقد يكون حزبًا إثن ًيا ،مبا
أن جمهوره يقترص عىل طائفة محددة ،وهو وا ٍع بالتعبري عن هذه
الهوية الطائفية.
Ibid., pp. 12-15.
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غري أنني أحاول أن أثبت أنه ميكن تصنيف التيار الصدري ،بدقة،
بوصفه حزب حركة  ،Movement Partyبحسب التصنيفات الجارية
يف بعض أدبيات العلوم السياسية(.((5
ومع أن عامل السياسة األمرييك ،هريبرت كيتشليت ،يستعمل ،يف تصنيفه
الرباعي ،تعبري "الحزب الجامهريي الالمركزي" Decentralized
 ،Mass Partyيف اإلشــارة إىل منط من األحـزاب يتجاوز األحزاب
الجامهريية التقليدية( ،((5أرى أن هذا يق ّربنا من مفهوم "حزب
الوظائف التي يؤديها وبنيتَه
الحركة" ،الذي يحفظ للتيار الصدري
َ
فحزب الحركة منوذج يشغل الفضاء املفاهيمي بني الحزب
التنظيمية.
ُ
والحركة ،إذ إنه يف الحقيقة أقرب ما يكون إىل حركة اجتامعية،
حاولت أن تبني لنفسها الحقًا بنية تنظيمية حزبية .وحتى من دون
ذلك ،فإن مجرد قدرة الحركة عىل تقديم مرشحني لالنتخابات أو
املشاركة يف ائتالف حكومي يعني أنها اقرتبت من أن تكون حزبًا(.((6
وأحزاب الحركة تجعل مسألة العضوية مفتوحة ،فال قيود عليها؛ ذلك
أنها تستند إىل قاعدة اجتامعية يف األساس ،كام أنها تذهب بعي ًدا
أحيانًا إىل رفض التنظيم املركزي والقيادة املركزية وتجاوزهام(.((6
يقول كيتشليت إن أحزاب الحركة تقوم ،عىل املستوى التنظيمي،
عىل "شبكة فضفاضة من دعم القاعدة االجتامعية ،Grassroots
مع قدر قليل من البنية الرسمية ،والهرياركية ،والسيطرة املركزية"(.((6

سادسا :الصراع داخل التيار الصدري
ً
كانت الفرتة  2008-2006حاسمة يف تاريخ التيار الصدري ،وقد
أفضت إىل تحوالت كبرية فيه ،سواء يف عالقته بجيش املهدي ،التعبري
املسلح عنه ،أو يف الرصاع بني أجنحته .وإذا كان التيار قد شارك
يف االنتخابات النيابية التي جرت يف كانون األول /ديسمرب 2005
ودخل الربملان ،وشارك يف حكومة نوري املاليك األوىل ،التي تشكلت
يف أيار /مايو  ،2006فإ ّن ذلك كان يتزامن مع الحرب األهلية التي
تصاعدت بعد تفجري مرق َدي اإلما َمني العسكريني يف سامراء يف
جيش املهدي ضال ًعا فيها ،إذ كان الفصيل
شباط /فرباير  ،2006وكان ُ
58 Ibid., p. 29; Herbert Kitschelt, "Movement Parties," in: Katz & Crotty
(eds.), pp. 278-290.
59 Herbert Kitschelt, The Transformation of European Social Democracy
(New York: Cambridge University Press, 1994).
مثل عىل هذه األحزاب أحزاب الخرض يف أوروبا.
 60يف العادة ،يرضب ً
61 Gunther & Diamond, p. 30.
62 Herbert Kitschelt, The logic of Party Formation: Ecological Politics in
Belgium and West Germany (New York: Cornell University Press, 1989), p. 66.
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الشيعي األسايس الذي انخرط يف أعامل عنف ذات طابع طائفي؛
ومن ثمُ ،ع ّد أحد عوامل عدم االستقرار يف العراق .وقد بدأت عالقته
باملاليك ،رئيس الوزراء آنذاك ،تسوء منذ أواخر  ،2006إذ اتخذ األخري
قرا ًرا مبواجهة امليليشيات الشيعية ،يف سياق الرؤية العامة التي
تب ّناها األمريكيون ،آنذاك ،وبالتنسيق معه ،بخفض العنف الطائفي
يف العراق ،من خالل مواجهة األطراف األساسية فيه ،امليليشيات
الشيعية ،ويف صدارتها جيش املهدي ،وكذلك زيادة عديد القوات
األمريكية يف العراق ملواجهة تنظيم القاعدة .لقد جر هذا إىل حزمة
من األحداث املتالحقة واملتسارعة :البدء يف اعتقال عدد من القيادات
السياسية والعسكرية للتيار (مطلع  ،)2007وسفر الصدر إىل إيران
يف سياق هذه الحملة (كانون الثاين /يناير  ،)2007وعملية مجلس
مجلس
محافظة كربالء التي اقتحمت فيها قوة من جيش املهدي
َ
املحافظة وقتلت خمسة جنود أمريكيني كانوا يعقدون اجتام ًعا
هناك ،وتُع ّد هذه العملية أك َرب عملية نوعية ينفّذها جيش املهدي
(كانون الثاين /يناير  ،)2007وإطالق املاليك خطة فرض القانون
(شباط /فرباير  ،)2007واعتقال القيادي يف التيار قيس الخزعيل
(آذار /مارس  ،)2007واملواجهات املسلحة التي حدثت قرب رضيح
اإلمام الحسني يف كربالء خالل الزيارة الشعبانية (وهي مناسبة دينية
موسمية مهمة للشيعة) بني عدد من أتباع الصدر وجيش املهدي من
جهة ،وقوة حامية العتبات (وهي قوة أمنية رسمية) ،مبشاركة عنارص
من فيلق بدر ،من جهة أخرى ،وقد أدت إىل مقتل نحو خمسني
شخصا (آب /أغسطس .((6()2007
ً
ويف هذا السياق ،شهد عا َما  2007و 2008حالتني لوقف العنف
الصادر عن جيش املهدي ،بقرار من قيادته .يف الحالة األوىل (أواخر
آب /أغسطس  ،)2007أعلن الصدر عن تجميد جيش املهدي
ستة أشهر ،عقب املواجهات املسلحة يف كربالء ،التي م ّر ذكرها.
َ
أي قوة
ويعني التجمي ُد
إيقاف العنف الصادر من الجيش تجاه ّ
مسلحة أخــرى ،مبا يف ذلك القوات األمريكية .ويف أعقاب انتهاء
املدة ،يف شباط /فرباير  ،2008م ّددها الصدر ستة أشهر أخرى .ويف
آب /أغسطس  ،2008وعىل إثر الرضبة القاصمة التي تع ّرض لها
جيش املهدي عىل أيدي الجيش العراقي والقوات األمريكية فيام ُعرف
بــ "معارك صولة الفرسان" و"خطة فرض القانون" ،يف ربيع ،2008
أعلن الصدر عن متديد التجميد إىل أجل غري مسمى ،ما يعني إيقاف
جيش املهدي نهائيًّا ،وحلّه يف منظمتني ،واحدة ذات طابع ثقايف،
تحمل اسم "املم ّهدون" ،واألخرى تحمل اسم "املجاهدون" ،وهي
63

للتوسع والتفاصيل ،ينظر.Cochrane [Sollivan], p. 6 :
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عمل عسكريًا ،ولكنها ترتبط بقرار
أشبه بقوات النخبة التي متارس ً
مركزي بالصدر نفسه.
ومع أ ّن أغلب املعنيني ،حينذاك ،مل يتوقع التزام الجزء األغلب من
مقاتيل جيش املهدي  -وكان مف ّككًا  -بهذا القرار ،كان مثة امتثال
والتزام من هؤالء املقاتلني بقرار القيادة ،سواء الهدنة أو حل الجيش
وإيقاف نشاطه العسكري .وهناك تقييم عا ّم بني املختصني الذين
تص ّدوا لتفسري االنخفاض الواضح للعنف الصادر من جيش املهدي،
وحتى بني القادة العسكريني األمريكيني ،مفاده أ ّن الهدنة التي أعلنها
مقتدى الصدر ،وإعالنه تقسي َم جيش املهدي عىل هاتني املنظمتني،
كان له دور كبري يف خفض العنف ،بد ًءا من خريف  ،((6(2007وهم
رشا عىل سيطرة القيادة الصدرية (وشخص مقتدى
يع ّدون هذا مؤ ً
الصدر) عىل مقاتيل التنظيم ،بحيث استطاع أن يتحكم يف وقف
إطالق النار.
ويف حني يرى كثري من الباحثني أن هذا دليل عىل "متاسك" جيش
يحاج إلك وورسنوب بأنه ال ميكن املرادفة بني "التامسك"
املهديّ ،
و"االلتزام" ،وأنهام أمران مختلفان ،وأ ّن مقولتَي "التامسك" و"التفكك"
غري قابلتني لرشح االلتزام( ،((6فمقاتلو جيش املهدي التزموا بوقف
العنف ،مع أن الجيش كان مف ّككًا .وهو أمر ليس طبيع ًيا ،يف نظر
الباحثني ،الذين مل يتوقعوا التزام املقاتلني بقرارات وقف العنف ،عىل
نحو ما تق َّدم ،بل هو لغز ينطوي عىل كثري من التعقيد ،ويصلح حال ًة
دراسية لفصيل مسلح غري رسمي ،تع ّرض لرضبة عسكرية قاصمة،
وكان مف ّككًا أو عرضة للتفكك ،ومع ذلك استطاعت قيادت ُه السيطر َة
عىل سلوك عنارصه والتحكّم يف إطالق العنف وإيقافه ،ما جعله عنفًا
منظم .وباألحرى ،حالة جيش املهدي هي حالة أساسية يف سؤال
ً
ذي طابع نظري؛ هو :كيف ميكن أن يضبط قادة الفصائل املسلحة
أتبا َعهم ويتحكموا يف العنف ،حتى وهم خارجون من هزمية
(((6
عسكرية ،وضعت الفصيل املسلح عىل حافة التفكك؟
 64من ذلك ،ما الحظه قائد القوات األمريكية يف العراق ،الجرنال ديفيد برتايوس ،من أن
مثة تأث ًريا ملحوظًا ملا قام به الصدر يف انخفاض مستويات العنف يف العراق ،ينظر:
Dan Murphy, "General Petraeus Says Violence is Down in Iraq, but Warns
Continued Success is not Guaranteed," The Christian Science Monitor,
;6/12/2007, accessed on 20/11/2021, at: https://bit.ly/37aXH9T
ويُنظر:
Anthony Cordesman, Iraq's Insurgency and the Road to Civil Conflict
(Washington, DC: Center for Strategic Studies (CSIS); London: Washington
D. C. and Praeger Security International, 2008), pp. 595-600.
65 Alec Worsnop, "Who Can Keep the Peace? Insurgent Organizational
Control of Collective Violence," Security Studies, vol. 26, no. 3 (2017), p. 483.
66 Ibid.
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وإذا كان ميكن تفسري التزام املقاتلني بقرار القيادة من خالل "كفاءة"
هذه األخرية يف إدارة الشبكات االجتامعية الرابطة لجمهور التيار
الصدري ،وكذلك جيش املهدي (عىل أن هذه اإلدارة ال تنحرص يف
القيادات العليا ،بل تشمل القيادات والزعامات الثانية والفرعية،
والجهوية ،التي متثل عق ًدا مفصلية يف هذه الشبكة املتسعة) ،فإن
العنرص األسايس يف اإلدارة الكفوءة لهذه الشبكات ،بحسب ما يرى
معظم املقاربات األكادميية املختصة ،هو قدرة القيادة عىل التحكم يف
املوارد االجتامعية واملادية وتوزيعها ،وال سيام عىل املقاتلني( .((6وهذا
أمر إشكايل يف حالة التيار الصدري ،فمن الصعب تص ّور حيازة التيار
ومحاصا .ومل
موارد ،يف تلك اللحظة تحدي ًدا ،وقد كان فيها محا َربًا
ًَ
تتحقق موار ُد التنظيامت السياسية العراقية إال من خالل انخراطها
يف النظام الريعي (التمتع بحصص من موارد الدولة ،تتحقق من
خالل االنخراط يف املؤسسات الحكومية ،والحصول عىل نسب من
الوظائف العامة ،ثم ما يجود به هذا من تعامالت الدولة االقتصادية
واملالية) ،وما يؤسسه هذا من شبكة زبائنية يخلقها التنظي ُم السيايس
نفسه .وإذا كان التيار الصدري قد انخرط ،الحقًا ،يف هذا النظام ،فإن
وضعه املضطرب يف تلك األعوام ،مل يكن يسمح له بذلك.
ولعل الرشعية الدينية التي تتمتع بها قياد ُة التيار ،وال سيام شخص
مقتدى ،هي أحد العوامل األساسية يف هذا املجال .ومرة أخرى،
ال تبدو يل الرشعية الدينية ،وحدها ،قادرة عىل أن تكون مقولة
تفسريية كافية ومكتملة ،من دون فهم تفاعالتها مع محيطها
االجتامعي .ومن ثم ،ال يبدو كاف ًيا تفسري التزام مقاتيل جيش املهدي
بوقف العنف من خالل الرشعية الدينية لقيادته .ولذلك ،ينبغي أن
نعود إىل وظائف وأدوار الزعامات الدينية ،أو ذات البعد القدايس،
يف مجتمعات الهوامش واألطراف ،أو الضواحي ،عىل نحو ما س ّميتها
سابقًا ،التي تشكّل قاعدة التيار الصدري األساسية ،إذ تكتسب مثل
هذه الزعامات الدينية املقدسة بع ًدا خالص ًيا ،وتكون مبنزلة أداة
لثورة اجتامعية ،عىل نحو ما وصفت سابقًا.
ويف كل األحــوال ،وبغض النظر عن التفسري ،خلّفت هذه ُ
الحال
تصو ًرا أصبح أحد معطيات السياسة العراقية مفاده أ ّن جمهور التيار
الصدري ثابت ،ال ينحرس أو ينمو مثل جمهور التنظيامت السياسية
األخرى ،وأ ّن يف اإلمكان حدس ما ميكن أن يحوزه التيار من مقاعد
يف الربملان ،أو يف املجالس املحلية .وكل هذا يعني أن قاعدة التيار
الصدري ثابتة ،والؤها للتيار وقيادتِه ال يتغري ،وسلوكُها التصويتي ال
يتغري أيضً ا.
67 Ibid.
هذا مع أن الباحث يالحظ أن الحاالت املدروسة ال تكشف عن نتيجة واحدة بشأن تحكّم
املوارد يف وقف العنف.
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ومع ذلك ،ال ينبغي أن تؤ ّدي مسألة وقف جيش املهدي للعنف
غض النظر عن
الصادر عنه ،وتحكّم القيادة يف ذاك ،وتفسرياته ،إىل ّ
أمرين أساسيني ،يقعان يف قلب هذه العملية:
الجانب التقني من األمر،
1.أن تحكم القيادة يف العنف قد يكون
َ
وأنه ،أبعد من ذلك ،جزء من تعبريات العالقة بني التنظيم
السيايس والفصيل املسلح املرتبط به ،فالتيار الصدري مل تكن
تربطه بجيش املهدي عالقة هيكلية تشبه العالقة بني األحزاب
وأذرعها املسلحة ،ومل يكن مثة عمل عىل مثل هذه الهيكلة.
ومن ثم ،قد يكون قرا ُر وقف العنف ،الذي أنتجه سياق معقّد
من التطورات السياسية والعسكرية ،مرتبطًا برغبة القيادة
السياسية يف تحديد وإعادة هيكلة عالقتها بالفصيل املسلح ،أو
حتى محاولة منها للسيطرة عليه(.((6
نتاج رصاعات سياسية
2.قد تكون هذه العالقة بالفصيل املسلح َ
ُ
اإليقاف العام للعنف
داخل التنظيم السيايس .ومن ثم ،ال ينفي
الصادر عن جيش املهدي أ ّن هناك بعض االنشقاقات التي
حدثت عنه ،بعد هزمية  ،2008ليكون حالُه َ
حال الفصائل
املسلحة التي تعرضت لهزمية عسكرية مامثلة ،مع اإلقرار
بأن الجسم األكرب من جيش املهدي ومن التيار بقي ملتز ًما
بقرارات القيادة.
وعىل الجهة املقابلة من املقاربات األكادميية السالفة ،التي انشغلت
بـ "متاسك" جيش املهدي والتزام مقاتليه بقرار القيادة ،وكانت
تبطن ضمنيًّا أنه مل يتعرض النشقاقات تُذكر ،أو  -يف األقل  -أن ال
قيمة فعلية عسكرية أو سياسية لهذه االنشقاقات ،أعتقد أن جيش
املهدي ،حالُه حال الفصائل املسلحة يف لحظات هزمية عسكرية
مامثلة ،تع ّرض لالنشقاقات ،وأن الوقوف عند هذه االنشقاقات مهم
ج ًدا لفهم طبيعة العالقة بني التنظيم السيايس والتنظيم املسلح.
وباألحرى ،يتداخل هذان األمران ،عىل نحو صميمي ،فمسعى القيادة
لضبط جيش املهدي وتحديده ،كان يتداخل مع الرصاع السيايس
بني أجنحة داخل التيار .ولعل ما تح َّدث به مقتدى الصدر ،يف أحد
الحوارات الصحفية ،عن أسباب تجميد جيش املهدي يف عموم العراق
وحلّه يف بغداد ،يكشف عن هذا التداخل ،وأ ّن تجميد جيش املهدي
كان جز ًءا من الرصاع داخل التيار ،عىل توجهاته والعمل املسلّح .ومن
يفس فل وليامز ودان بسبي التحوالت داخل جيش املهدي ،يف بنيته وعالقته بالقادة
68
ّ
السياسيني ،بأنها كانت محاولة من الصدر وقادة التيار الصدري للسيطرة عليه ،وقد أظهر
سلوكًا جام ًحا ،وانخرط بعض أعضائه يف نشاطات إجرامية ،وبدا فضا ًء لرصاعات داخلية،
شامل ألساس
جعلته أقرب إىل التفتت ،وهو تفسري مهم ،إال إنه ال ميكن أن يكون تفس ًريا ً
الديناميكية التي حكمت تطور جيش املهدي وعالقته بالقيادة السياسية ،فمحاولة القيادة
ضب َط جيش املهدي هي تفصيل من مشهد أوسع .يُنظَر.Williams & Bisbee, pp. 42-43 :
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دون أن يُس ّمي الصد ُر أح ًدا ،كان يتحدث عن سلوك أفراد منحرف
وتكبهم وتف ّردهم وطغيانهم ،وهو أم ٌر أ ّدى إىل التأثري
داخل التيار ّ
(((6
يف سمعة الجيش  .وهو يقصد ،عىل األرجح ،قادة الجناح الذي
كان ين ّمي العمل املسلح ،وقد كان جزء منهم خارج سيطرة الصدر
وعلمه .ولذلك ،كان تجمي ُد الجيش أداة يستعملها يف هذا الرصاع،
ليسلبها م ّمن يسعى إىل استعاملها.
وباألحرى ،هذا الرصاع هو رصاع للخروج من الحالة الفضفاضة التي
يشكّلها جيش املهدي ،والتي جعلت منه أقرب إىل "حالة تعبئة"
فصيل مسلّ ًحا ،وتشكيل منظومة قتالية محرتفة ،سواء متثّل
من كونه ً
هذا مبسعى الصدر لتشكيل تنظيم أخذ تسميات عدة" ،املجاهدون"
أو "لواء اليوم املوعود" ،وأخ ًريا "رسايا السالم" ،أو مبسعى الخزعيل
تأسيس "املجاميع الخاصة" التي تطورت عنها "عصائب أهل الحق".
إ ّن تشكيل تنظيم قتايل احرتايف يخضع لقيادة مركزية ،كان يؤدي
وظيفة أخرى شديدة األهمية ،فقد نشأ جيش املهدي عىل شكل
املناطق التي تنشط فيها،
مجموعات محلية ،ال تتعدى حركتُها
َ
(((7
للسيطرة عليها ،وقد تخوض أحيانًا رصاعات فيام بينها  .ومن
ثم ،كان الرصاع عىل تنظيم أكرث احرتافية يعمل عىل تخليص هذه
املجاميع من طابعها املحيل ويعطيها طاب ًعا وطن ًيا.
وعىل نح ٍو عا ّم ،ال ينفي الرصا ُع عىل تشكيل منظومة قتالية محرتفة
داخل التيار الصدري أ ّن الرصاع األسايس داخل التيار كان عىل تحديد
ماهية التيار وتعريفه؛ أهو تنظيم مسلّح أم تنظيم سيايس؟ ميليشيا
أم حزب؟
مت بأ ّن واحدة من ثنائيتني تحكّمتا يف تطور التيار هي
كنت قد ق ّد ُ
ُ
ثنائية (ميليشيا /حزب) :هل يحافظ التيار عىل هويته التي فرضتها
فصيل مسل ًحا؟ أم يتحول إىل تنظيم سيايس ،باملعنى
نشأتُه بوصفه ً
الدقيق (حزب)؟
وحيث إن هذا الرصاع هو رصاع عىل هوية التيار ،ميكن القول إن هذا
الرصاع الداخيل يعود إىل بواكري نشأة التيار ،أو بعدها بوقت قصري.
وهو رصاع بني جناحني عريضني ينطلق كالهام من فهمٍ مختلف
لهوية التيار وعالقته بالتنظيم املسلّح ،بل إن املوقف من العمل
املسلّح ومساحته وحجم التنظيم املسلّح كان أساس هذا الرصاع.
 69حوار مجلة الهدى مع السيد القائد مقتدى الصدر :الحوار األول والثاين والثالث
[شباط /فرباير  2014كانون الثاين /يناير ( ]2015النجف :هيئة تراث السيد الشهيد الصدر،
 ،)2016ص .17-15
70 David E. Johnson, M. Wade Markel & Brian Shannon, The 2008
Battle of Sadr City: Reimagining Urban Combat (Santa Monica, CA: RAND
Corporation, 2013), p. 23, accessed on 20/11/2021, at: https://bit.ly/37zbWp5
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يض ّم الجناح األول الصدر ورجال دين آخرين ،ويرى رضورة أن يركّز
التيار عىل األبعاد الرتبوية واالجتامعية ،وينهي العمل املسلّح ،أو
يكون التنظيم املسلّح مك ِّونًا وظيفيًا مح ّد ًدا داخل التيار .ومن ثم،
تبدو الخطوات التي اتخذها الصدر ،يف عا َمي  2007و( 2008وقف
إطالق النار يف آب /أغسطس  ،2007ثم تجميد جيش املهدي،
وصولً إىل تحويله إىل منظمة دينية اجتامعية أخالقية ،والتمييز بني
"املمهدين" و"املجاهدين") ،منسجمة مع توجهات هذا الجناح،
واألهم أنها ترتبط برؤية مزامنة لتأسيس التيار الصدري ،إضاف ًة إىل
أن هذه الخطوات كانت تهدف إىل املحافظة عىل متاسك التيار.
أ ّما الجناح اآلخر ،وهو الجناح الذي يفهم التيار الصدري بوصفه
حركة مقاومة مسلحة ،فرييد أن يبقي عىل العمل املسلح ومقاومة
الوجود األمرييك ،وهي صيغة تع ّوض الفشل العا ّم للتيار .وقد قاد هذا
الجناح ،عىل نحو أسايس ،قيس الخزعيل ،وهو من تالميذ الصدر األب،
وأحد رفاق مقتدى املؤسسني للتيار ،وانتهى إىل تشكيل "عصائب
مم يس َّمى "جبهة
أهل الحق" ،التي ع ّرفت نفسها بوصفها جز ًءا ّ
املقاومة اإلسالمية" ،اإلقليمية والعابرة للحدود.
وعىل نحو ما ق ّدمت ،مل يكن هذا الرصا ُع رصا ًعا بني طرفني خالصني،
ميثل كالهام قط ًبا مناقضً ا لآلخر عىل نح ٍو كامل :طرف يتبنى فكرة أن
تنظيم مسلّ ًحا ،واآلخر يرى أن يتحول التيار إىل العمل
يبقى التيار
ً
السيايس عىل نح ٍو كامل .والدليل عىل ذلك أ ّن الطرفني ال يزاالن
يحافظان عىل الجمع بني العمل السيايس والعمل املسلَّح :الطرف،
أو الجناح ،الذي يقوده الصدر ال يزال يحافظ داخله عىل فصيل
مسلح (رسايا السالم ،أخـ ًرا) ،عىل الرغم من حلّه جيش املهدي،
وجناح العصائب ،الذي باتت له قوة برملانية منذ  ،2018ال يزال
يحافظ عىل ق ّوته العسكرية ،يف إطار ما بات يُع َرف منذ 2014
بـ "الحشد الشعبي".
السبب املبارش لهذا االنقسام إىل ما خلّفته
يُرجع بعض الباحثني
َ
معركتا التيار مع القوات األمريكية عام  ،2004من ازدياد الترشذم
وشح املوارد املالية ،واعرتاض بعض قادته (ومنهم
يف قيادات التيارّ ،
الخزعيل) عىل قرار الصدر بوقف إطالق النار .ولذلك ،ظل الخزعيل
ومريدوه يقاتلون( .((7وشيئًا فشيئًا ،بدأت هذه املجموعة تعمل
بصورة شبه مستقلة يف قراراتها وخططها عن قيادة جيش املهدي.
ُ
الخالف قرا َر االستمرار يف مقاتلة األمريكيني أو وقف
ثم تجاوز هذا
إطالق النار ،وتجدد مع قرار خوض انتخابات 2005؛ ومن ثم ،دخول
العملية السياسية .ودامئًا ،كان مثة نزاع إرادات وتصورات عن مستقبل
71 Joseph Felter & Brian Fishman, "Iranian Strategy in Iraq Politics and
'Other Means'," Occasional Paper Series, Combating Terrorism Center at West
Point, 13/10/2008, p. 35, accessed on 20/11/2021, at: https://bit.ly/3JmlGjr
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التيار بني قيادته .ويف تقديري ،إن قرار دخول العملية السياسية هو
الخط الذي سيتطور بالتدريج بتشذيب األجنحة العسكرية داخله،
يف حني أطلقت املجموعة األخرى عىل نفسها اسم "عصائب أهل
الحق" عام  ،2006قبل أن تنفصل عىل نحو كامل مع قرار الصدر
تجميد جيش املهدي .وعىل الرغم من أن الخزعيل اعتُقل ،بعد عملية
مجلس محافظة كربالء يف كانون الثاين /يناير  ،2007وظل يف السجن
وتول قيادتها رفاق
إىل عام  ،2010فإن املجموعة ظلّت متامسكةّ ،
الخزعيل ،وال سيام أكرم الكعبي.
ال يذكر تنظيم "عصائب أهل الحق" ،يف روايته الرسمية عن نفسه،
أنه انشقاق عن جيش املهدي ،أو تطور عنه ،بل إنه يكتب تاريخه
بوصفه يبدأ مع تأسيس جيش املهدي ،فيذكر أن أول عملية نفَّذها
كانت يف أواسط آب /أغسطس ( 2003أي بعد نحو شهر من اإلعالن
عن تشكيل جيش املهدي) ،حني قصف بأوامر من الخزعيل معسك ًرا
للقوات األمريكية يف بغداد ،ر ًّدا عىل تنكيس هذه األخرية "راية اإلمام
املهدي" يف مدينة الصدر يف بغداد(.((7
وعىل نح ٍو عام ،تركّز رسدية "العصائب" ،عن تأسيسه ،عىل أمرين :أنه
نشأ بني مجموعة من طلبة السيد محمد الصدر ،وأنه نشأ استجابة
لالحتالل األمرييك للبالد( .((7وإن كان تأطّر مدة بإطار جيش املهدي،
فإنه تط َّور عن "املجاميع الخاصة" ،التي كانت مبنزلة قوات النخبة
داخل الجيش ،وخاضت معارك  2004ضد االحتالل األمرييك (التي
ت ُس َّمى يف األدبيات الصدرية "االنتفاضة") عىل شكل حرب عصابات
وحرب استنزاف ،يف حني خاض جيش املهدي املواجهة املبارشة( .((7ثم
واستقالل عن التيار
ً
أخذت "املجاميع الخاصة "مسا ًرا أكرث خصوصية
غي مؤسسوها اس َمها من "املجاميع الخاصة"
الصدري .وحينذاكّ ،
إىل "عصائب أهل الحق" ،مستمدين هذا االسم من الرتاث املهدوي،
الذي يشري إىل مجموعة من املقاتلني الذين ينارصون اإلمام املهدي
بُ َعيد خروجه ،ويعينونه ،وميهدون لدولته(.((7
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األمريكية آنئذ ،مقاتلون من عنارص جيش املهدي م ّمن مل يلتزموا
بقرار الصدر وقف إطالق النار يف آب /أغسطس  ،2007أو قراره
املتمثل بتجميد الجيش يف صيف  ،2008وانشقوا عنه ،وال سيام
بعد معارك صولة الفرسان ،وظلوا يقاتلون القوات األمريكية والقوى
األمنية العراقية ،سواء نُظِّموا يف إطار تنظيمي محدد أو مل يكونوا
كذلك .ومنذ آب /أغسطس  ،2008بدأ الجيش األمرييك يستعمل
تعبري "عصائب أهل الحق" ،بوصفها تابعة للمجاميع الخاصة .وقد
سلكت مراك ُز الدراسات التي تستخدم معلومات استخبارية أمريكية
هذا املسلك نفسه.
كان املوقف من إيران جز ًءا من هذا الرصاع بني أجنحة التيار؛ فعىل
الرغم من وجود إجامع عىل أ ّن إيران كانت تدعم جيش املهدي ،يف
التدريب والتمويل ،عمل الصدر عىل أن يبقي مسافة فاصلة بينها
وبني التيار .ولعل قراره املتمثل بخوض االنتخابات مل يكن يحظى
بقبول إيراين؛ فإيران ،وإن كانت قد دعمت التنظيامت اإلسالمية
الشيعية الصاعدة إىل السلطة ،فإنها حرصت عىل وجود فصيل
شيعي مسلَّح ،يكون خاض ًعا لتأثريها ،عىل نحو ما .ولذلك ،يرى بعض
الباحثني أ ّن إيران ركّزت عىل دعم جناح الخزعيل ،منذ معارك ،2004
إذ رفض وقف إطالق النار ،وبدأ يؤسس لوضعٍ خاص داخل جيش
املهدي( .((7ويف عام  ،2006حني ق ّرر الحرس الثوري اإليراين (فيلق
القدس) إعادة تنظيم دعمه للميليشيات الشيعية يف العراق (يف
التدريب ،والتسليح ،والتمويل) ،وقع اختياره عىل الخزعيل ليتصدر
ذلك ،بحسب هؤالء الباحثني ،ليقود شبكة "املجاميع الخاصة"(.((7
ومن ثم ،ينبغي التعامل مع االنشقاقات عن جيش املهدي ،منذ عام
 2008وقبله ،بوصفها حصلت عرب طرف (أو وسيط) أجنبي رعاها
ومنّاها .ولوال هذا الطرف األجنبي ملا كان للمجموعات املنشقة أث ٌر
يُذكر .وباألحرى ،هذه االنشقاقات هي نوع من التعويض الذي
بادرت به إيران ،لغياب جيش املهدي أو ضعفه ،أو عدم خضوعه
لإلرادة اإليرانية.

استطاع الجيش األمرييك الوصول إىل تعبري "املجاميع الخاصة"،
الذي أطلقه جناح الخزعيل عىل نفسه ،وبدأ يستعمله يف بياناته
منذ متوز /يوليو  ،2007يف اإلشارة إىل مجاميع من املسلحني الشيعة،
املدعومني من إيران ،والذين يستهدفون القوات األمريكية يف العراق،
أو مؤسسات الدولة العراقية الناشئة .وهؤالء ،بحسب إدراك القوات

من هنا ،ميكن أن نفهم انخراط الفصائل املنشقة ،رسي ًعا ،يف "جبهة
املقاومة اإلسالمية" ،التي تقودها إيران ،والتي أدت أدوا ًرا إقليمية،

 72أصدرت العصائب كتابًا تعريفيًا ،ميكن عدّه تاريخًا رسميًّا لها ،ينظر :عصائب أهل
الحق :الكتاب التعريفي ([د .م :].دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع[ ،د .ت ،)].ص .15-12
 73املرجع نفسه.
 74املرجع نفسه ،ص .16-15
 75املرجع نفسه ،ص .17-16

76 Cochrane [Sollivan], p. 6.
77 Marisa Cochrane [Sollivan], "Asaib Ahl al-Haq and the Khazali
Special Groups Network," Institute for the Study of War, 13/1/2008, p. 2,
accessed on 20/11/2021, at: https://bit.ly/3DYqeLY
وترى سوليفان أن هذا الدعم الجديد جرى بالتنسيق مع حزب الله اللبناين ،بل إن الهدف
األسايس منه كان بناء شبكة مسلحة عىل غرار الحزب األخري.
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وال سيام يف سورية ما بعد  ،2012وهي الطريق التي كان ينبغي
لجيش املهدي أن يسري فيها(.((7

الكبرية (التي تضم أكرث من ألف مقاتل) ،يف إطار ما يُع َرف بـ "نبذ
الراديكالية  .((8("De-Radicalizationومن ثم ،تع ّزز دراس ُة حالة
جيش املهدي الخ َّط النظري العام  ،Theory Confirmingحتى
يف حالة عالقة جيش املهدي بالتيار الصدري ،الذي قلنا وأثبتنا أنه
ال يشبه البنى الحزبية التقليدية .ولكن ،يجدر ِب َنا أن نق ِّدم بعض
الخالصات هنا:

مهم يف هذا املجال متثّل مبشاركة التيار
وقد شهد عام  2009حدث ًا ًّ
يف انتخابات مجالس املحافظات (كانون الثاين /يناير  ،)2009التي
حقق فيها انتصارات الفتة .ومل يخض هذه االنتخابات باسم التيار
الصدري ،الذي وصفته سابقًا بأنه "حزب حركة" ،بل خاضها باسم
تنظيم انتخايب مغلق وحرصي يحمل اسم "األح ـرار" .وهو تقليد
سيكرره التيار يف كل انتخابات نيابية أو محلية قادمة ،بأن يشتق
اسم مح ّد ًدا غري التيار الصدري ،ويكون هو
منه
تنظيم مغلقًا يحمل ً
ً
(((7
الكتلة النيابية .

1.إن التحول الحاسم للتيار الصدري نحو العمل السلمي ومأسسة
تنظيم سيايس ،إمنا جرى بــد ًءا من عام  ،2009بعد سنتني
انتقاليتني شهد فيهام التيار وجيش املهدي حاالت اضطراب
كبرية ،ومواجهات كبرية مع القوات األمريكية والقوات العراقية،
بد ًءا من خطة زيادة عديد القوات األمريكية يف البالد ،املعروفة
باسم  ،Surgeيف كانون الثاين /يناير  ،2007ثم خطة "فرض
القانون" التي أطلقها املاليك ،يف شباط /فرباير  ،2007وكان
وصول إىل معارك صولة
ً
جيش املهدي أح َد أهدافها األساسية،
الفرسان التي ألحقت هزمية كبرية بجيش املهدي .ويف خالل
ذلك ،أعلن الصدر عن أكرث من مبادرة لتجنب العمل املسلح.
ومن ثم ،يكون انتقال التيار الصدري من العمل املسلح إىل
الفصائل
َ
العمل السلمي خاض ًعا للنمط الكالسييك الذي يحكم
املسلحة التي تنتقل إىل العمل السلمي ،بعد هزمية كبرية.

وفضل عن الخطوات التي رشحناها سابقًا ،سيسمح انفصال الجناحني
ً
الجناح األول خطوات أشد وضو ًحا نحو التنظيم
املتصار َعني بأن يأخذ
ُ
السيايس ،بعد سنوات التح ّول  ،2008-2006التي شهدت ارتباكًا يف
هذا املجال.

وإذا ك ّنا قد ناقشنا ،يف املباحث السابقة ،شَ َبه التيار الصدري بنموذج
حزب الله ،أو ّد أن أعود ،هنا ،إىل األمر فأقول :إن التيار الصدري تطور
يف االتجاه املعاكس لحزب الله ،ذلك أن مساره السيايس مل ين ُم بتقوية
الفصيل املسلَّح ،ومل يق َو الحزب من خالل ق ّوته ،كام هو الشأن يف
منوذج حزب الله ،بل إ ّن امليليشيا ُعزلت لصالح الحزب ،وإ ّن تقسيم
جيش املهدي إىل "ممهدين" و"مجاهدين" هو تقنية لتحديد الجانب
املسلح وضبطه ،وليس تقويته.
"عصائب أهل الحق" هو األقرب إىل منوذج حزب الله ،فقد أصبح اآلن
أحد أطراف العملية السياسية القامئة ،له كتلة برملانية وازنة ومشاركة
يف الحكومة ،غري أ ّن ق ّوته السياسية تأت ّت من قوة الفصيل املسلح،
وهو ما يناقض منوذج التيار الصدري وجيش املهدي والعالقة بينهام.

خاتمة
قد ال تق ّدم دراس ـ ُة حالة جيش املهدي إضافة نظرية ،جديدة
ومهمة وكبرية ،عن الفصائل املسلحة التي تتحول من العمل
العسكري إىل العمل السيايس السلمي وتشكيل تنظيم حزيب،
وهو تح ّول ميثّل الديناميكية األكرث شيو ًعا يف الفصائل املسلحة
 78مركز الرساج ،ص .55-51
 79يف املدة نفسها ،عقد التيار ،عىل هامش زيارة قام بها مقتدى الصدر إىل إسطنبول ،يف
أيار /مايو  ،2009مؤمت ًرا ملجموعة من نخب التيار ،نسبة كبرية منها كانت منخرطة يف حركة
الصدر األب ،ومل تكن جز ًءا من التيار الصدري بعد عام  .2003وقد كان السؤال األسايس يف
هذا املؤمتر ،الذي انعقد يف سياق ما بعد معارك "صولة الفرسان" وهزمية  ،2008هو مستقبل
التيار ،وإمكانية اقرتابه من صيغة التنظيم السيايس (شهادة ضياء األسدي).

2.إن هذا التحول يعني ،أيضً ا ،غلب َة جناح عىل آخر داخل التيار،
الذي يشهد منذ نشأته رصا ًعا عىل تعريف هويته ،بني جناحني:
جناح يرى يف التيار حرك ًة مسلحة ،ال تقترص أهدافُها عىل
مقاومة االحتالل األمرييك للبالد ،بل متتد إىل دعم "الجامعة
الشيعية" ،يف اللحظة املفصلية التي أطلقها إسقاط نظام صدام،
وما ميكن أن تحصل عليه من مكاسب ،وجناح يرى أن التيار
تنظيم سياس ًّيا ،حالُه حال سائر
ميكن أن يتطور إىل أن يكون
ً
التنظيامت السياسية .وقد كانت مسري ُة التيار ()2008-2003
رحل َة ش ٍّد وجذب بني هذين التيارين؛ يعلو أحيانًا صوت العمل
املسلّح ،وتعلو أحيانًا أخرى رؤية التنظيم السيايس السلمي .ويف
أحيان كثرية ،كان كل طرف يحاول أن يفرض رؤيتَه عىل اآلخر،
يف رصاع غري رسمي ،ال يبعد أن يشهد استقواء بعوامل خارجية.
3.إن هذه اللحظة املركّبة (هزمية ،وانتصار يف الوقت نفسه) ،ستجعل
تنظيم سلم ًيا؛
التيار يتعامل مع إمكانية أن يتطور إىل أن يكون
ً
ال بوصفها خيا ًرا مفروضً ا ،بل اسرتاتيجية تحول .وال تتضمن هذه
االسرتاتيجية تفكيك الفصيل املسلح ،بل إعادة هيكلته ،عىل نحو
 80عمر عاشور" ،من امليليشيا إىل الحزب :كيف تتحول التنظيامت املسلحة إىل النشاط
السلمي؟ وملاذا؟" ،سياسات عربية ،العدد ( 44أيار /مايو  ،)2020ص .45-44
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يجعل منه جز ًءا صغ ًريا من التيار ،تسيطر عليه القيادة السياسية.
وقد اتخذ هذا الجز ُء املسلّح تسميات متعددة داخل التيار بعد
"جيش املهدي"؛ منها "لواء اليوم املوعد" ،و"رسايا السالم".
4.إن تف ّوق الجناح الداعم للتح ّول إىل تنظيم سلمي ،ال يعني
نهاي َة العمل املسلّح والجناح الداعي إليه ،بل إ ّن ما سيحدث
هو انشقاق الجناح األخري يف تنظيم مستقل .وهذا النمط من
االنشقاقات تقليدي ،كذلك ،يف حاالت الهزمية ،إذ عادة ما تخرج
أطراف من التنظيم املسلّح ترفض أن تتح ّول إىل تنظيم سلمي.
غري أن الجديد يف حالة جيش املهدي هو أ ّن االنشقاق ُدعم من
طرف خارجي ،دخل منذ البدء عىل خط الرصاع بني الجناحني ،ودعم
أحدهام يف مواجهة اآلخر .ومن ثم ،ال ميكن فهم هذه الديناميكية
(التح ّول من العمل املسلّح إىل العمل السلمي ،واالنشقاق الذي
وبغض
يؤدي إليه هذا التحول) بوصفها ديناميكية داخلية مجردة،
ّ
النظر عن دور العامل الخارجي.
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نحو إطار نظري في صناعة القوة الناعمة
Soft Power in Action: Towards a Theoretical Framework

القــوة الناعمة يحظى باهتمام كبير من الباحثيــن والفاعلين المعن ّيين في
ال يــزال مفهــوم
ّ
 تناقش هذه الدراســة طبيعة.المجتمــع الدولي والقوى الصغيرة والصاعدة على حد ســواء
 وتشتبك، وحدود تأثيرها، ومدى فعاليتها، وكيفية توظيفها، وطريقة عملها،القوة الناعمة
ّ
ّ
القوة الناعمة ليســت موجودة
بأن
فتجادل
،بالموضوع
قة
ل
المتع
األدبيات
بعض
مع
ــا
ي
ّ
ّ
ّ ً نقد
القوة
 ولذلك فهي ليســت مجرّد اســتراتيجية كما هو الحال بالنسبة إلى،بذاتها وإنما تُصنع
ّ
،القوة الصلبة
كم ًيا كما هو الحال بالنســبة إلى
ّ
ّ  وال يمكن شــراؤها بشــكلها الخام،الذكية
ّ
وتؤكد الدراسة
.القوة النافذة
وليســت ذات طابع ســلبي أحادي كما هو الحال بالنســبة إلى
ّ
ّ
وتؤكد كذلك إمكانية حشــد مصادر هذه
،ضــرورة التمييز بين مصــادر القوة الناعمة وأدواتها
 وتهــدف إلى.القــوة الناعمــة وتوجيههــا فــي اتجــاه الطــرف المســتهدف باســتخدام أدواتهــا
ّ
تقدم
المساهمة في النقاش المتع ّلق بماهية
ّ  ولذلك فهي،القوة الناعمة وكيف ّية عملها
ّ
القوة الناعمة يأخذ في الحســبان إشــكاليات استخدامها ضد دول غير
تصورًا حول آلية عمل
ّ
ّ
.ديمقراطية؛ أي أوتوقراطية أو شمولية أو ثيوقراطية
. جوزيف ناي، العالقات الدولية، القوة الناعمة:كلمات مفتاحية
The concept of soft power continues to receive significant attention from
researchers, relevant actors in the international community, and small and rising
powers alike. This paper discusses the nature of soft power, how it works, how
it can be employed, its effectiveness, and its limits. It critically engages with the
existing literature on soft power and argues that soft power does not exist by itself,
but rather is made. Accordingly, soft power is not just a strategy as is the case
with smart power, nor it can be purchased in its raw form, as is the case with hard
power, and it is not of unilateral negative nature, as is the case with sharp power.
The paper asserts the need to distinguish between sources of soft power and its
tools. It contends that soft power resources can be mobilized and directed towards
the target using soft power tools. The paper aims to contribute to discussion of
what soft power is and how it works; thus, it offers a theoretical framework on
the working mechanism of soft power that takes into account using soft power
against non-democratic systems: autocracy, totalitarian, or theocracy.
Keywords: Soft Power, International Relations, Joseph Nye.
. جامعة قطر، مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتامعية،أستاذ باحث مساعد
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مقدمة
يعترب مصطلح "الق ّوة الناعمة" من املصطلحات الحديثة يف حقل
العالقات الدولية ،وكان جوزيف ناي((( أ ّول من استخدمه حني تط ّرق
إليه عىل نحو عابر يف تسعينيات القرن العرشين ،ثم أصبح شائ ًعا
بعد عام  ،2004وهو العام الذي ألّف فيه ناي كتابه القوة الناعمة:
وسيلة النجاح يف السياسة الدولية(((؛ إذ أصبح املصطلح ،بعد ذلك،
تداول واس ًعا
جز ًءا من األدبيات الغربية املرتبطة بالق ّوة ،وت ّم تداوله ً
يف الفضاءات اإلعالم ّية والسياس ّية واألكادمي ّية عىل ح ٍّد سواء .وبالرغم
من أ ّن غالبية النقاشات التي تدور اليوم حول مفهوم الق ّوة الناعمة
أساسا إىل كتابات ناي انطالقًا مام ذُك َر آنفًا ،فإ ّن مفهوم الق ّوة
تستند ً
الناعمة مل يولد مع ناي ،وهو األمر الذي أق ّر به مؤخ ًرا يف دراسة له
نُرشت يف شباط /فرباير  2021بعنوان "القوة الناعمة :تط ّور املفهوم".
يقول ناي يف هذه الدراسة "مل أ ّد ِع ُمطلقًا اخرتاع الق ّوة الناعمة .هذا
األمر سيكون سخيفًا مبا أ ّن سلوك الق ّوة قديم ِقدم التاريخ اإلنساين"(((.
ومع أ ّن ناي يشري إىل أنّه ط ّور املفهوم ملحاولة حل إشكاليات تتعلّق
باملنهج والسياسات ،فإ ّن كتاباته حول املفهوم ،ال سيام األوىل منها،
تع ّرضت النتقادات ج ّمة من ناحيتني :األوىل أ ّن طرح املفهوم أىت
ليخدم أغراضً ا سياس ّية تتعلّق برتاجع ق ّوة الواليات املتحدة األمريكية
عىل املستوى العاملي بعد غزو أفغانستان عام  2001والعراق عام
 ،2003ورضورة أن تجد الواليات املتحدة بدائل تساعدها عىل
استدامة نفوذها وتحقيق أغراضها السياسية ،من دون اللجوء إىل
يؤصل املوضوع
الق ّوة القاهرة أو العنف .أ ّما الثانية ،فهي أنّه مل ّ
نظريًّا عىل نحو ٍ
كاف قبل تسويقه ،ولذلك فقد جاءت كتاباته األوىل
مج ّرد أمثلة عا ّمة عن حاالت منتقاة يرى أنّها تُناسب طرحه من دون
أن يضطر إىل وضع إطار نظري يكون مبنزلة دليل لطبيعة عمل القوة
ولعل
الناعمة وتأثريها ،ولذلك فقد تُرك املصطلح مائ ًعا إىل ح ّد بعيدّ ،
هذا ما أ ّدى إىل الكثري من التشويش عىل مضمون املفهوم.
يف العامل العريب ،بقي التعامل مع مفهوم القوة الناعمة يالمس القشور
بالرغم من زيادة االهتامم به ،ومحاولة إجراء إسقاطات عليه من
دون مناقشة ماهيته بطريقة عميقة .وعندما يتعلّق األمر بالبعد
 1باحث أمرييك ،شغل سابقًا عدّة مناصب منها :منصب عميد يف جامعة هارفارد ،ومنصب
رئيس مجلس االستخبارات الوطني األمرييك ،ومساعد وزير الدفاع لشؤون األمن الدويل يف
عهد إدارة كلينتون .من املساهمني الرئيسني يف إيجاد مدرسة الليربالية الجديدة يف نظرية
املتغية
العالقات الدولية ،وله العديد من املؤلّفات ،أبرزها كتاب حتمية القيادة :الطبيعة
ّ
للق ّوة األمريكية ،وتناقض الق ّوة األمريكية ،والقوة الناعمة :وسيلة النجاح يف السياسة الدولية.
2 Joseph S. Nye Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics
(New York: Public Affairs, 2004).
3 Joseph S. Nye, "Soft power: The Evolution of a Concept," Journal of
Political Power, vol. 14, no. 1 (February 2021), pp. 196-208.
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األكادميي ،نجد أ ّن الفجوة ال تزال كبرية؛ إذ مل يتم تأصيل املوضوع
عىل نحو ٍ
كاف ،ال سيام من الناحية النظرية .وعند رصد الكتابات عن
"القوة الناعمة" يف العامل العريب ،ميكن تصنيفها إىل ثالث فئات رئيسة:
فئة أوىل تتض ّمن مقاالت الرأي والتحليالت يف الصحف واملجالت،
وفئة ثانية تتض ّمن الكتابات األكادميية كاألطروحات واملقاالت العلم ّية
املنشورة يف دوريات ُمحكّمة ،وفئة ثالثة تتضمن املؤلفات والكتب.

تضم الفئة األوىل الكتابات األكرث عد ًدا واألقل احرتافية يف الغالب،
وعادة ما يُستخدم فيها مصطلح "الق ّوة الناعمة" لرتويج مقاالت
تعتمد عىل ال ُبعد العاطفي وتفتقد العمق العلمي ،وتكون فيها
فجوة كبرية بني املفهوم بشكله األسايس وبني طريقة توظيفه التي
شكل من أشكال الربوباغندا.
تعكس ً
أ ّما الفئة الثالثة ،فهي ال تركز كذلك عىل مخرجات ذات طابع علمي
علم أ ّن الرتجمة العربية لكتاب جوزيف ناي القوة
أكادميي يف الغالبً ،
الناعمة :وسيلة النجاح يف السياسة الدولية صدرت سنة  ،2007أي
بعد مرور ثالث سنوات عىل صدور الكتاب األصيل ،وهو مؤرش دال
عىل أنّه مل يكن يوجد اهتامم ٍ
كاف باملفهوم يف بداياته يف العامل العريب.
وبخصوص الفئة الثانية التي تُ ثّل مجال بحثنا الحايل ،فهي تتضمن
عد ًدا من املخرجات العلميّة لك ّنها قليلة ج ًّدا ،وتعاين مشكلة أساسيّة
هي تجاهل البناء النظري للق ّوة الناعمة وتجاهل االشتباك مع
فضل عن مشكالت جوهريّة أخرى.
األدبيات األساس ّية للق ّوة الناعمةً ،
عىل سبيل املثال ،عند استخدام "القوة الناعمة" بوصفها كلمة أساسية
يف البحث((( يف قواعد البيانات اإللكرتونية ملكتبة قطر الوطنية،
رصا ،تشري النتائج إىل وجود 8195
واعتامد خيار اللغة العربية ح ً
4

جري البحث يف بداية آب /أغسطس .2021
أُ َ

تاسارد
ةمعانلا ةوقلا ةعانص يف يرظن راطإ وحن

موضو ًعا ذا صلة بالبحث عن الفرتة  ،2021-2000ويتضمن ذلك
ورود املصطلح يف داخل النص و /أو يف العنوان و /أو يف املوضوعات
املامثلة يف مقاالت الرأي والتحليالت واألوراق العلميّة والكتب ...
إلخ .لكن ما إن يتم تحديد البحث عن "القوة الناعمة" يف العنوان
األسايس للمراجع املتوافرة حتى ينخفض العدد إىل  144منشو ًرا
باللغة العربية بني عام  2005وعام  ،2021وتتوزع يف غالبيتها عىل
مجلت أكادميية ،و 3أخرى يف
مجلت؛  17منها يف ّ
 117منشو ًرا يف ّ
علم أ ّن هذا العدد شمل املنشورات التي تطرقت إىل
كتب إلكرتونيةً ،
"الق ّوة الناعمة" يف أكرث من اختصاص؛ كالسياسة والعالقات الدولية
واإلعالم والرتبية والقانون واإلدارة والتكنولوجيا وغريها من العلوم.
وعند تحديد البحث يف املوضوع ليقترص عىل "القوة الناعمة" ،فإ ّن
الكل ينخفض إىل  63فقط ،وعندما يتم تحديد املنشور منها
الرقم ّ
يف مجالت أكادميية فإ ّن العدد ينخفض إىل  3فقط.
ومع إدراكنا أ ّن الرقمنة واألرشفة اإللكرتونية يف العامل العريب ال تزال
متأخرة ،وأ ّن املنشور فعليًّا عن املوضوع باللغة العربية قد يكون أكرب
من األرقام التي متّت اإلشارة إليها ،فإ ّن هذا االختبار يعطينا بالفعل
تصو ًرا عن محدودية مناقشة الق ّوة الناعمة يف الفضاء العريب العام،
فضل عن الدوائر العلمية واإلنتلجنسيا .وإذا ما قُورن هذا اإلنتاج مبا
ً
هو منشور باللغة اإلنكليزية عن الفرتة ذاتها حول العامل ،فإ ّن نسبته
ستكون شبه معدومة .عالو ًة عىل ذلك ،من املمكن مالحظة أ ّن
الغالبية الساحقة من األوراق البحث ّية و /أو املنشورات ذات الطابع
العلمي التي تناولت "القوة الناعمة" يف العامل العريب ،تجاوزت مسألة
نقاش املفهوم ذاته إىل مج ّرد تعريف الق ّوة الناعمة؛ ومن ث ّم البحث
عن تطبيقات لها أو إجراء إسقاطات عىل دولة مع ّينة((( .ويف بعض
األحيان يتم حتى تجاوز مسألة التعريف وما يرتبط به من مداخل
نظريّة الستيعاب املفهوم وطريقة عمله ،ويتم عوضً ا عن ذلك الولوج
مبارشة يف املوضوع ،بحيث يقترص ذكر القوة الناعمة عىل العنوان
األسايس للدراسة ويُرتَك للقارئ االستنتاج بخصوص الحالة التي
ت ّم تطبيقها.
شح يف
تصب هذه املؤرشات كلها يف دعم االستنتاج القائل إنّه يوجد ٌّ
ُّ
اإلنتاج العلمي متعلق مبفهوم الق ّوة الناعمة يف العامل العريب .وميكن
ملجلت
الوصول إىل النتيجة نفسها من خالل أخذ مناذج فردية ّ
علم ّية .فعىل سبيل املثال ال الحرص ،تعترب دوريّة سياسات عربية
من الدوريات املحكّمة الرصينة والرائدة يف مجالها يف العامل العريب.
وقد صدرت هذه الدوريّة يف عام  ،2013ونرشت حتى وقت كتابة
 5مع بعض االستثناءات القليلة جدًّا والجديرة باألخذ يف الحسبان .عىل سبيل املثال ،يُنظر:
عيل جالل معوض ،مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسية الخارجية (اإلسكندرية :مكتبة
اإلسكندرية؛ مركز الدراسات االسرتاتيجية.)2019 ،

63
هذه الدراسة  52عد ًدا .وتشري نتائج البحث عن "القوة الناعمة" يف
مح ّرك البحث الخاص باملجلة إىل وجود  9نتائج؛ منها  8نتائج تتعلق
باألبحاث والدراسات ،ونتيجة واحدة تتعلّق مبراجعات وعروض
الكتب .لكن عند متحيص هذه النتائج ،نصل إىل خالصة مفادها أ ّن
دراستني فقط من أصل  8دراسات ترتبطان مبارشة مبوضوع البحث
أي بـ "الق ّوة الناعمة" ،ودراستني أخريَني ال متتّان بصلة إىل املوضوع،
لك ّنهام ظهرتا يف النتائج بسبب ورود مصطلح "القوة الناعمة" فيهام
ويكن تصنيف سائر الدراسات عىل أنّها
مجتمعتني ثالث م ّرات فقطُ .
علم أ ّن جلّها له عالقة بتنزيل
مرتبطة باملوضوع عىل نحو غري مبارشً ،
املصطلح عىل حاالت مع ّينة .وهذا يعني أنّه خالل  7سنوات ون ّيف،
علم أ ّن هاتني الدراستني
ت ّم نرش دراستني فقط حول الق ّوة الناعمةً ،
ال تناقشان املفهوم ذاته بل توظّفانه يف دراسة حالتي الصني ومرص.
وال تع ّد هذه النتيجة استثنا ًء ،فهي كام أرشنا دليل إضايف عىل ما
ذهبنا إليه سابقًا.
وعطفًا عىل ما تق ّدم ،تكمن أهمية مساهمتنا يف هذه الدراسة
يف أنّها تأيت لتلبية حاجة علم ّية ،ولذلك فهي يف هذا املقام مبنزلة
محاولة متواضعة لسد ثغرة يف املنشورات العربية يف هذا الباب؛
ليس لناحية تقديم إطار نظري متعلق مباهية مفهوم الق ّوة الناعمة
عم
فحسب ،بل من ناحية كيفية عملها أيضً ا ،وهذا ال ّ
يقل أهمية ّ
متّت اإلشارة إليه سابقًا .ومن هذا املنطلق ،تهدف هذه الدراسة
أساسا إىل تسكني إطار نظري ملفهوم الق ّوة الناعمة ،ولذلك فهي ال
ً
تكتفي باالشتباك مع ما كُتب عن املفهوم غرب ًيا ،بل ت ُق ّدم كذلك نق ًدا
وإيضا ًحا ورش ًحا ،حيثام اقتىض األمر ذلك ،مع الرتكيز عىل آلية عمل
هذا النمط من أمناط الق ّوة وأه ّميته يف العالقات الدول ّية .وتناقش
الدراسة مصادر القوة الناعمة ،وكيفية تحديدها ،والخط الفاصل بني
مصادر القوة الناعمة وأدوات القوة الناعمة ،والكيفية التي ميكن
من خاللها توظيف القوة الناعمة للوصول إىل النتائج التي يريدها
الطرف الذي ميتلكها.
وتطرح الدراسة إشكالية استخدام الق ّوة الناعمة وآلية عملها ونتائج
توظيفها إذا كانت الدولة املستهدفة بالقوة الناعمة دولة غري
دميقراطية؛ أي أوتوقراطية أو شمولية .كام تجادل بأ ّن الق ّوة الناعمة
ليست موجودة بذاتها((( ،وأنّه يوجد ٌ
جوهري بني مصادر الق ّوة
فرق
ّ
الناعمة وأدواتها ،وأنّه يف اإلمكان كذلك حشد مصادر الق ّوة الناعمة،
وتوجيهها يف اتجاه الطرف املستهدف من خالل استخدام أدوات
 6أجادل يف هذه الدراسة بأ ّن الق ّوة الناعمة ليست موجودة بذاتها وإمنا تُصنع ،وذلك
مثل ،التي تعترب مج ّرد اسرتاتيجية لتوظيف الق ّوتني الناعمة والصلبة.
عىل خالف الق ّوة الذك ّيةً ،
عالو ًة عىل ذلك ،فإ ّن الق ّوة الناعمة ال ميكن رشاؤها عىل سبيل املثال ،وذلك بخالف الق ّوة
الصلبة التي من املمكن رشاؤها أو مراكمتها ك ّميًا من دون صناعتها محليًّا أو ذاتيًا.

64
الق ّوة الناعمة ،وهو عاد ًة ما يتم إغفاله أو الخلط بني خصائصه لدى
الباحثني الذين يتناولون هذا املفهوم وأدبياته يف العالقات الدولية .وال
تعتمد الدراسة عىل كتابات ناي األساسية فقط ،بل عىل االجتهادات
التي تلت هذه الكتابات أيضً ا ،وتق ّدم يف بعض ثناياها قراءة نقديّة
ملا طرحه ناي يف ما يتعلق بدوافع طرحه مفهوم الق ّوة الناعمة
 املفهوم نفسه  -ومصادر وأدوات الق ّوة الناعمة ،وآلية عملها ،كامتسلّط الضوء عىل بعض األفكار املهملة ،أو التي يتم تجاهلها أو
إسقاطها ،أو التي يرى الباحث أنّها جديرة بالبحث والنقاش.
وتقسم الدراسة إىل سبعة محاور رئيسة .ويناقش املحور األ ّول
ّ
منها الق ّوة يف العالقات الدوليّة ،ويتناول املحور الثاين الق ّوة الناعمة
دخيل عليها ،يف حني
ً
باعتبارها مظه ًرا من مظاهر الق ّوة وليست
يناقش القسم الثالث والرابع والخامس ماهية الق ّوة الناعمة،
ومصادرها ،وأدواتها ،ويق ّدم القسم السادس تص ّو ًرا آللية عمل الق ّوة
الناعمة ،ويتطرق القسم األخري من الدراسة عىل نحو مقتضب إىل
حدود الق ّوة الناعمة.

ً
أوال :القوة في العالقات الدولية
تُع ّرف الق ّوة لغ ًة((( بأنها مقابل الضعف ،وهي القدرة التي تخ ّول
صاحبها القيام بأعامل شاقة .أ ّما اصطال ًحا ،فريكّ ُز معظم الباحثني عىل
تعريف القوة  Powerبنوع من القدرة التي تتيح التأثري يف سلوك
الفاعلني اآلخرين وفقًا لألهداف الخاصة بالجهة التي متتلكها((( ،أو
التي تتيح التحكم يف سلوك اآلخرين وفقًا ملا تريده الجهة التي متتلك
هذه القوة((( ،أو التي تتيح لصاحبها التأثري يف مجريات األحداث
الدولية مبا يرضيه( .((1وتوجد تعريفات أخرى للق ّوة ال حرص لها؛ كأ ْن
يتم تعريف الق ّوة بأنها القدرة عىل إجبار اآلخرين ،أو إنشاء عالقة
تبعيّة بني صاحبها وبني الجهات األخرى  ...إلخ .ويعود هذا االختالف
يف التعريف إىل االجتهاد الشخيص للمفكّرين ،أو إىل العلوم املختلفة
التي يسعى كل منها إىل دراسة ظاهرة الق ّوة وتحليلها من منظوره
الخاص .فالعلوم الطبيعية تتناول الق ّوة من منظور مختلف عن
 7ينظر :املعجم الوسيط ،ط ( 4القاهرة :مجمع اللغة العربية ،)2008 ،ص .769-768
(النسخة اإللكرتونية)
8 John Spanier & Robert L. Wendzel, Games Nations Play, 9th ed.
(Washington, DC: CQ Press, 1996), p. 128; J. Boone Bartholomees, Jr. (ed.),
U.S. Army War College Guide to National Security Issues, vol. 1: Theory of
War and Strategy, 3rd ed. (June 2008), p. 154.
;9 A.F.K. Organski, World Politics, 2nd ed. (New York: Knopf, 1968), p. 104
Bartholomees, Jr., p. 158.
10 Walter S. Jones, The Logic of International Relations (Boston: Little
Brown, 1985), p. 254; Bartholomees, Jr., p. 159.
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العلوم االجتامعية واإلنسانية .وحتى داخل كل علم من هذه العلوم،
يوجد متايز يف ما يتعلق باملفهوم نفسه أو زاوية تناوله وتحليله.
مثل عىل القوة من الجانب النفيس ،بالنظر
وتركّز العلوم االجتامعية ً
إىل أنّها القدرة عىل التأثري يف سلوك اآلخرين .ويُعترب ماكس فيرب،
عىل سبيل املثال ،من أبرز من تح ّدثوا عن الق ّوة يف هذا املجال؛ إذ
ع ّرفها بأنّها "احتامل أن يقوم فاعل واحد يف إطار عالقة اجتامعية
يف موقع فرض إرادته بالرغم من املقاومة"( .((1وكام هو واضح من
يتبي أ ّن فيرب حرص املفهوم يف الفرد أو مجموعة من األفراد
التعريفّ ،
(((1
يف إطار العالقات االجتامعية ؛ ما يجعله محدو ًدا ج ًّدا بالتعريفات
التي طرحها مفكّرون آخرون الحقًا يف علوم أخرى .أ ّما الجيوبوليتيكا
فتدرس القوة من باب أنّها رضورة لنمو الدولة والحفاظ عليها .وقد
ذهب بعضهم إىل سيادة القوة الربيّة وتفوقها ،وأيّد آخرون سيادة
الق ّوة البحرية وتفوقها ،ثم جاءت املدرسة الروسية عرب ألكسندر دي
سيفريسيك  Alexander de Severskyلتعترب أ ّن التفوق والسيادة
هام للقوة الجوية(.((1
وبالنسبة إىل العلوم السياسية والعالقات الدولية ،فإ ّن مفهوم
الق ّوة ظل يحتل مكانة مركزية ،وعىل الرغم من استمرار النقاش
حول تعريف الق ّوة وماهيتها وموقعها يف املدارس النظريّة املتن ّوعة
للعالقات الدول ّية ،فإ ّن علم العالقات الدولية ظل يتعامل مع مفهوم
الق ّوة ،إىل ح ّد بعيد ،عىل أنّه مرتبط ارتباطًا مركزيًّا باملدرسة الواقعية
أكرث من غريها من املدارس التي متتلك موقفًا كذلك من مفهوم
ولعل السبب يف ذلك يعود إىل إجامع الواقعيني عىل أ ّن
الق ّوة(ّ .((1
أساسا .ويرى الواقعيون أ ّن
السياسة الدولية إمنا تدور حول الق ّوة ً
النظام الدويل نظام فوضوي ،وأ ّن الدولة هي الوحدة األساسية فيه،
وأنّها العب عقالين يتح ّرك دو ًما بدافع البحث عن مصالحه وبهدف
أسايس هو البقاء .ولذلك ،تعمل الدولة وفق املدرسة الواقعية عىل
تعظيم قدراتها العسكرية لحامية نفسها ،لك ّنها ليست قادرة عىل
التع ّرف عىل نحو مؤكَّد إىل نيات الدول األخرى.
11 Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, A.M.
Henderson & Talcott Parsons (trans.) (Illinois: The Free Press, 1947), p. 152.
12 Isidor Wallimann, Nicholas Ch. Tatsis & George V. Zito, "On Max
Weber's Definition of Power," The Australian and New Zealand Journal of
Sociology, vol. 13, no. 3 (October 1977) p. 234.
 13بشأن هذه النظريات ،ينظر :خليل حسني ،الجغرافيا السياسية :دراسة األقاليم الربية
والبحرية والدول وأثر النظام العاملي يف متغرياتها (بريوت :دار املنهل اللبناين ،)2009 ،ص
.84-57
14 Aigerim Raimzhanova, "Power in IR: Hard, Soft, and Smart," PhD
Candidate, Institute for Cultural Diplomacy and the University of Bucharest,
Bucharest, December 2015, p. 2.
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فإ ّن تص ّدر القوة املشهد الدويل هو الحقيقة املطلقة وحقيقة السياسة
الدولية ،ألنها تتخلل النسيج االجتامعي والسيايس للوجود البرشي(.((1

وتستند املدرسة الواقعية يف أصولها الفكرية إىل حجج كالسيكية وجدت
يف أعامل الفالسفة اليونان واملف ّكرين املؤثرين يف العصور الوسطى؛
من أمثال نيكولو ميكيافييل )1527-1469( Niccolò Machiavelli
يف القرن الــســادس عــر ،وتــومــاس هوبز Thomas Hobbes
( )1679-1588يف القرن السابع عرش .ويعترب هانز مورغانثو
( )1980-1904رائد املدرسة الواقعية يف السياسة الدولية ،وقد أصبح
ُمؤلَّفه السياسة بني األمم :الرصاع عىل الق ّوة والسالم الصادر يف عام
 1948مبنزلة ناموس بالنسبة إىل منظّري املدرسة الواقع ّية يف الواليات
وظل يح ّدد مفهوم العالقات الدولية عىل امتداد وقت طويل
املتحدةّ ،
هناك ،تاركًا أث ًرا عميقًا وبصمة مميزة ألجيال عديدة بعد الحرب
العاملية الثانية .لكن قبل هذا الكتاب ،كان ملورغانثو كتاب آخر صدر
يف عام  ،1946هو :الرجل العلمي يف مواجهة سياسة الق ّوة .وقد كان
جزء من هذا الكتاب عبارة عن محارضات عامة ألقاها يف عام 1944
برعاية قسم العلوم االجتامعية التابع لجامعة شيكاغو األمريكية تحت
عنوان الوهم العلمي ومشكلة النظام الدويل(.((1
يف كتابه هذا ،انتقد مورغانثو الليربالية واملاركس ّية ملحاولتهام تأطري
السياسة الدولية يف علم ،ورفض النظريات الليربالية والعلمية
للسياسات الدولية ،معت ًربا أ ّن هذه النظريات مل تنتج نظرية حقيق ّية
للعالقات الدولية بقدر ما أدرجتها يف فلسفة علمية ومنهج ّية حجبت
مم كشفتها .وبالنسبة إليه ،فإ ّن
الحقائق امل ّرة للوجود الدويل أكرث ّ
الحقيقة املتعلّقة بالسياسة الدولية مرتبطة جوهريًا بالقوة .ولذلك،
15 Hans J. Morgenthau, Scientific Man vs. Power Politics (London: Latimer
House Limited, 1947 [1946]), p. 6.

أ ّما يف السياسة بني األمم ،فيعترب مورغانثو أنّه "مهام كانت األهداف
النهائية للسياسة الدولية ،فإن القوة دامئًا هي الهدف املبارش"(،((1
مش ًريا إىل أ ّن رجال الدولة والشعوب قد يسعون يف نهاية املطاف إىل
الحرية أو األمن أو االزدهار أو السلطة .قد يحددون أهدافهم من
منظور ديني أو فلسفي أو اقتصادي أو مثايل اجتامعي .قد يأملون
أن يتجسد هذا النموذج املثايل من خالل قوته الداخلية ،أو من
خالل التدخل اإللهي ،أو من خالل التطور الطبيعي لشؤون البرش.
قد يحاولون أيضً ا الدفع قُد ًما يف اتجاه تحقيقه من خالل وسائل غري
سياسية ،مثل التعاون التقني مع الدول األخرى أو املنظامت الدولية.
لكن عندما يسعون جاهدين إىل تحقيق هدفهم من خالل السياسة
الدولية ،فإنهم يفعلون ذلك من خالل السعي إىل الق ّوة(.((1
من ناحية أخرى ،يعترب بعضهم أ ّن ربط مفهوم الق ّوة باملدرسة
الواقعيّة أكرث من غريها ليس نات ًجا من محوريّة املفهوم فقط بالنسبة
إىل املدرسة الواقعيّة ،وإمنا من تقاعس املدارس األخرى املنافسة
كاملدرسة الليربالية والنيوليربالية والبنائية يف تطوير تص ّور بديل
لتص ّور املدرسة الواقعية عن مفهوم الق ّوة أيضً ا ،وذلك إ ّما البتعادها
عن املفهوم أو لتج ّنبها الخوض يف اعتباراته .ففي دراسة لهام حول
"الق ّوة يف السياسة الدولية" ،أشار مايكل بارنت وراميوند دوفال إىل أ ّن
فشل هذه املدارس يف تطوير تص ّور بديل للق ّوة أ ّدى إىل ترسيخ التحيّز
يف التعامل مع الق ّوة كام يتم تعريفها يف املدرسة الواقعية( .((1عىل كل
حال ،ال نسعى هنا إىل دراسة موقع الق ّوة يف املدارس املختلفة ،والنظر
يف أيهام أكرث مالءمة أو أهم ّية ،بقدر ما نحاول أن نفرس سبب ارتباط
مفهوم الق ّوة ،عىل نحو أسايس ،باملدرسة الواقعية أكرث من غريها.
لنئ تعددت تعريفات الق ّوة ،فإنه يف اإلمكان إيجاز مضمونها رمزيًّا من
خالل القول إ ّن القوة هي :قدرة الفاعل (أ) عىل دفع الفاعل (ب) إىل أ ْن
يقوم بالعمل (ج) أو ميتنع عن القيام بالعمل (د) مبا يحقق النتيجة (هـ)
التي يسعى الفاعل (أ) إىل الحصول عليها أو االستفادة منها ،والتي ما
كان للفاعل (ب) أن يقوم بها لو مل يقم الفاعل (أ) مبامرسة هذه القدرة
16 Sean Molloy, "Truth, Power, Theory: Hans Morgenthau's Formulation
of Realism," Diplomacy and Statecraft, vol. 15, no. 1 (March 2004), pp. 1-2.
17 Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power
and Peace, Kenneth W. Thompson & W. David Clinton (revi.) (Beijing:
)Peking University Press, 2004), p. 24. (e-copy
18 Ibid.
"19 Michael Barnett & Raymond Duvall, "Power in International Politics,
International Organizations, vol. 59, no. 1 (Winter 2005), p. 41.
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عليه .ويف هذا املقام ،من املهم ج ًّدا التمييز بني الق ّوة ومصادر الق ّوة،
وهو فصل سترتتب عليه مسائل كثرية عند التط ّرق إىل الق ّوة الناعمة
الحقًا؛ إذ يخلط كثريون بني القوة نفسها وبني مصادر الق ّوة( ،((2أو بني
الق ّوة نفسها وبني القدرة ،أو كام يسميه بعض الباحثني الق ّوة الكامنة
ولعل ذلك يعود يف جز ٍء منه
 Potentialوالق ّوة الف ّعالة ّ ،Effective
أيضً ا إىل معطيات مختلفة حول املفهوم نفسه ،وإىل التداخل الحاصل
يف التعبري املستخدم يف اللغة اإلنكليزية للداللة عىل الق ّوة بوج ٍه عا ّم
عند الحديث عنها بوصفها مفردات  ... Power, Strength, Forceإلخ.
وترتبط الق ّوة يف ذهن بعضهم بالقدرة عىل القيام بالعمل ،ولدى
بعضهم اآلخر باملامرسة الفعليّة لهذه القدرة عىل الصعيد العميل.
وعىل الرغم من ذلك ،فإن قدرة الدولة عىل تحويل مصادر الق ّوة إىل
ق ّوة فعلية أو عملية إمنا تعتمد عىل العديد من االعتبارات املرتابطة
واملتداخلة؛ ليس أقلها االعتبارات السياسية والسيكولوجية ملثل هذه
العنارص التي قد تتمثل بالفعالية الحكومية أو الوحدة الوطنية(.((2
مبعنى آخر ،تؤ ّدي اإلرادة دو ًرا يف تحويل مصادر الق ّوة إىل ق ّوة
حقيقية ،وال يكفي للق ّوة أن تستند إىل عنرص واحد أو مصدر واحد
من مصادر الق ّوة املتع ّددة كام كان يُعتقد سابقًا .ولنئ كانت الق ّوة
بشكلها العا ّم قد ارتبطت تاريخيًّا بالقدرة العسكرية ،بالنظر إىل أ ّن
الحرب يف الساحة الدولية هي االختبار األقىص لق ّوة الدولة ،فإ ّن ذلك
مل يعد دقيقًا يف الوقت الراهن .فالقوة الشاملة يتم تقييمها من خالل
أخذ كل مصادر القوة وعنارصها يف الحسبان .وعندما تقاس مقارنة
مبا ميتلكه طرف آخر ،ويف الوضع الذي متارس أو تُستخدم فيه هذه
القوة( ،((2فقد تُعترب دولة ما دول ًة قوية ألنها متتلك قدرات عسكرية
كبرية ،لكن هذه القدرات قد ال تكون مناسبة أو مالمئة ملواجهة العدو
املحتمل ،أو بسبب طبيعة النزاع الذي من املفرتض أن تخوضه ،ومن
هذا املنطلق فإ ّن السؤال الذي يجب أن يُطرح دو ًما يف هذا السياق،
(((2
هو :الدولة أقوى من أي دولة؟ وبالنسبة إىل أي معيار؟

ثان ًيا :الق ّوة الناعمة مظه ًرا من
مظاهر الق ّوة
استنا ًدا إىل ما متّت اإلشارة إليه سابقًا ،ارتبط تعريف القوة تاريخ ًيا
بـ "القدرة عىل خوض الحرب" ،أي بالقوة العسكرية  -القهرية؛ إذ
 20عيل حسني باكري" ،اكتشاف الق ّوة الناعمة اإليرانية ..القدرات وحدود التأثري" ،مركز
الجزيرة للدراسات ،2013/4/11 ،شوهد يف  ،2021/1/3يفhttps://bit.ly/3DkGu8d :
21 Bartholomees, Jr. (ed.), pp. 145-146.
22 Ibid.
23 Ibid., p. 145.
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كان اختبار الدولة كق ّوة عظمى يرتكز عىل نحو شبه حرصي عىل
"قدرتها عىل خوض حرب" ،فاعتربت عنارص مثل السكان واألرض
واملوارد الطبيعية والقوة االقتصادية واالستقرار السيايس ،مكونات
رئيسة ملفهوم القوة التقليدي الذي يصب يف هذا اإلطــار .فإذا
كان لدى الدولة أسطول قوي وجيش مد ّرب وقوة اقتصادية ،من
ٍ
حينئذ أن تكون قادرة عىل إجبار جريانها ،أو إكراههم ،أو
املحتمل
حتى رشوتهم؛ ومن ثم دفعهم إىل االمتثال ملطالبها أو أوامرها أو
ٍ
تحوالت عديدة طرأت يف ما بعد
رغباتها وتحقيق أهدافهاّ .إل أ ّن
عىل طبيعة العالقات الدولية والعنارص املحركة لها واملتفاعلة معها،
ٍ
تحديات
وقد انعكست بدورها عىل "مفهوم القوة" ،طارح ًة معها
ٍ
عم إذا كان امتالك عنارص القوة املذكورة آنفًا
كبرية ،ومثري ًة
تساؤالت ّ
وحتم إىل الحصول عىل النتائج املرجوة.
سيؤدي بالرضورة ً
من هذه التحوالت ،عىل سبيل املثال ال الحرص( ،((2االعتامد االقتصادي
املتبادل بني الدول ،وهو ما يص ّعب عملية استخدام الق ّوة يف صورتها
القهرية عىل نطاق واسع ملا ُيثّله ذلك من خطر عىل النمو االقتصادي
التغي الذي حصل
واملصالح املالية املتبادلة .عالو ًة عىل ذلك ،يُشكّل ّ
عىل مستوى قدرة الفواعل "العابرة للحدود والدول"؛ كالرشكات
املتعددة الجنس ّيات ،واملنظّامت الدول ّية سواء شبه الحكومية أو غري
الحكومية ،وحتى جامعات الجرمية املنظمة والجامعات اإلرهابية،
بشأن مامرسة شكل من أشكال القوة كانت مقصورة يف السابق عىل
فضل عن هذا ،تخلّل استخدام الق ّوة العسكرية
الدول ،عالم ًة فارقةً .
تعقيدات مل تكن موجودة عىل النحو الذي هي عليه اليوم .فعىل
سبيل املثال ،كانت بعض التشكيالت العسكرية الصغرية قادرة عىل
إدارة إمرباطورية مثل اإلمرباطورية الربيطانية .لك ْن مقارن ًة مبا عليه
الوضع اآلن ،فإن الواليات املتحدة ،عىل سبيل املثال ،تواجه مشكالت
يف السيطرة عىل مساحات صغرية ،أو محاولة فرض االستقرار عليها
بالرغم من أنها تحظى بقدرات عسكرية كبرية ج ًّدا.
وال يجب أن نهمل أيضً ا مساهمة انتشار التكنولوجيا ،خاصة يف مجال
تطوير األسلحة النووية ،وأساليب الحرب الالمتاثلية ،Asymmetric
يف تحقيق توازنٍ إىل ح ّد ما يف قوة األطراف عىل أرض املعركة ،بغض
النظر عن االختالفات الحقيقية يف ميزان الق ّوة بينهام .طبيعة القضايا
املتغية واملعقّدة جعلت من القوة العسكرية أقل قدرة
املعارصة
ّ
عىل حل املشكالت املعارصة ،فامتالك ٍ
قوي لن يحل عىل سبيل
جيش ٍّ
 24لالستزادة ،يُنظر:
Joseph S. Nye, Jr., The Paradox of American Power: Why the World's Only
Superpower Can't Go It Alone (New York: Oxford University Press, 2002),
"pp. 5-6; James R. "Hack" Hackbarth, "Soft Power and Smart Power in Africa,
Strategic Insights, vol. 8, no. 1 (January 2009).
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املثال قضايا الفقر والتلوث أو انتشار األوبئة ،كام أن استخدام القوة
العسكرية أصبح أم ًرا ُمكلفًا ج ًّدا ،مقارن ًة مبا كان عليه األمر يف القرون
فضل عن أ ّن الرفاهية يف البلدان املتقدمة غال ًبا ما تدفع
املاضيةً .
املجتمعات إىل عدم تقبّل وقوع عدد كبري من الخسائر البرشية يف
صفوفها ّإل إذا كان حقّها يف الحياة أو البقاء يف خطر ،وهو أم ٌر من
عامل من ّف ًرا من الحروب.
شأنه أن يشكّل ً
لقد دفعت هذه التحوالت وغريها العديد من املفكرين االسرتاتيجيني
إىل التساؤل عن حقيقة جدوى النوع التقليدي من الق ّوة (الق ّوة
وعم إذا كانت هذه الق ّوة القاهرة
العسكرية عىل وجه الخصوص)ّ ،
قادرة وحدها عىل خدمة أجندة الدولة عىل النحو الذي تريده.
ويف هذا السياق ،يشري الجرنال روبرت سميث باألحرف الالتينية
قائـل" :يف جميع هذه
واملتمامت إىل هذا املوضوع بالتحديد ً
الحاالت – أي الحروب التي خيضت منذ بداية التسعينيات  -رمبا
محل ،لكنها
استطاعت الق ّوة العسكرية تحقيق نجاح عسكري ّ
فشلت مرا ًرا يف تحقيق النتيجة السياسية املرج ّوة ،فلم ِ
رص
تأت بن ٍ
عسكري حاسم .بعبارة أخرى ،يف العقود القليلة املاضية ،واجه رجال
الدولة والسياسيون والدبلوماسيون وأدمرياالت البحر وجرناالت الرب
ٍ
صعوبات ج ّمة يف اإلفادة من استخدام القوة
وماريشاالت الجو،
العسكرية"( .((2هذه الحقيقة تطرح إشكالية مدى قدرة الدولة عىل
رصا عىل
تحقيق مصالحها خالل التدافع يف البيئة الدولية باالعتامد ح ً
الق ّوة القهرية دون سواها من الوسائل واألدوات.
يف جميع األحوال ،من الواضح أ ّن مصادر الق ّوة تتب ّدل وتتح ّول من
زمن إىل آخر تب ًعا للمعطيات التي تكون سائدة .صحيح أ ّن تعريف
املهمت
العنارص املؤسسة للقوى الشاملة يف أي حقبة يع ّد من ّ
الصعبة ،لك ّن وضع "الق ّوة الشاملة" عادة ما يتض ّمن مجموعة من
العنارص والقدرات املندمجة مع بعضها؛ كالرثوة ،والقدرة عىل التأثري
يف قرارات اآلخرين وأفعالهم .وعىل الرغم من أ ّن كثريين يرون
تعريف الق ّوة من خالل املنظار العسكري فقط ،فإ ّن البعد العسكري
يشكّل بُع ًدا واح ًدا فقط من أبعاد الق ّوة وال ميكن اختزالها فيه(.((2
فضل عن ذلك ،مع تن ّوع مصادر الق ّوة وأشكالها وأدوارها ،أصبح
ً
من الصعب قياسها وتقييمها ك ّميًّا كام هو الحال بالنسبة إىل الق ّوة
العسكرية.
 25ينظر :روبرت سميث ،جدوى القوة :فن الحرب يف العامل املعارص ،ترجمة مازن جنديل
(بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون ،)2008 ،ص .24-23
 26مايكل شيفر" ،الواليات املتحدة والقوى الصاعدة" ،عرض عيل حسني باكري ،مركز
الجزيرة للدراسات ،2009/6/22 ،شوهد يف  ،2021/2/1يفhttps://bit.ly/3EIORvA :

ويرى كينيث والتز  Kenneth Waltzأنّه توجد خمسة معايري
مختلفة لقياس ق ّوة الدولة وتقييمها :عدد السكان واالمتداد الجغرايف،
واملوارد الطبيعية ،ووضعها االقتصادي ،واستقرار النظام السيايس،
وق ّوتها العسكريّة( ،((2يف حني يرى املؤ ّرخ الربيطاين بول كينيدي Paul
 Kennedyأن عوامل الق ّوة يف القرن العرشين تكمن يف عدد السكّان،
ومستوى التم ّدن ،واملستوى الصناعي ،واستهالك الطاقة ،وحجم الناتج
الصناعي ،والق ّوة العسكرية( .((2ويوافق مايكل شيفر عىل التشخيص
القائل إ ّن عنارص القوة تختلف تب ًعا للزمن ،وهو يضيف إىل ما ت ّم
ذكره آنفًا ثالثة عنارص هي :امتالك السالح النووي ،وق ّوة البرتول،
ورشع ّية الق ّوة .ويقول شيفر" :إذا ما نظرنا وراء العنارص األساسية
التقليدية التي تع ّرف الق ّوة ،والتي تتض ّمن الرثوة والق ّوة العسكرية
والدميوغرافيا ،فسنجد أنّه ال بد لهذه العنارص من أن تواكب أيضً ا
وقائع العرص الحديث .وبالرغم من أ ّن عد ًدا من عنارص الق ّوة
التقليدية تبقى ذات أهم ّية كربى دو ًما ،فإ ّن واقع العامل الرقمي للقرن
الـ  21أدخل معه بُع ًدا جدي ًدا للق ّوة ،ومن العنارص املع ّرفة لهذا البعد
الجديد :الق ّوة الناعمة ومستوى العوملة واالبتكار"(.((2
بنا ًء عىل ذلك ،أصبح يف إمكاننا القول إنّنا نعيش اليوم يف عامل مختلف،
وإ ّن ذلك ينسحب أيضً ا عىل مفهوم الق ّوة التقليدي؛ إذ إ ّن تصنيفات
الق ّوة اختلفت ،وأنواعها تعددت ،واستخداماتها تداخلت ،واملعايري
التي يتم االستناد إليها لقياسها تن ّوعت ،فظهرت الحاجة إىل رضورة
التمييز بني تصنيفات جديدة كقوة تقليدية وقوة غري تقليدية ،أو قوة
27
28
29

املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.

68
صلبة وقوة ناعمة ،وق ّوة ذك ّية وق ّوة نافذة ،وق ّوة سيربانية  ...إلخ.
عىل سبيل املثال ،تح ّدث ناي يف عام  2003عن مفهوم آخر للق ّوة
مستخد ًما مصطلح "الق ّوة الذكيّة"  .Smart Powerاستخدم ناي هذا
املصطلح كام يقول بوصفه ر ّد فعل عىل االستخدام الخاطئ ملفهوم
"القوة الناعمة" الذي يفرتض أ ّن استخدام "القوة الناعمة" وحدها
ميكن أن يحل مشكلة الفعالية يف السياسة الخارجية .وبنا ًء عىل ذلك،
ع ّرف ناي القوة الذكيّة بأنّها "مجموعة من االسرتاتيجيات التي تنجح
يف دمج موارد القوة الصلبة والناعمة يف سياقات مختلفة" ،وعىل
عكس "القوة الناعمة" ،يعترب ناي أ ّن "القوة الذكية" مفهوم تقييمي
 ،Evaluativeإضاف ًة إىل أنها مفهوم وصفي(.((3
يف الــفــرة األخـــرة ،بــرز مفهوم جديد ذو صلة بــالــقـ ّوة ،هو:
" ،"Sharp Powerأو ما ميكن أن نس ّميه "الق ّوة النافذة"( .((3أصبح
املفهوم متداولً بعد أن ت ّم استخدامه يف تقرير صدر يف عام 2017
عن "الوقف الوطني للدميقراطية" ،وهو وكالة أمريكية تعنى بالرتويج
للدميقراطية خارج الواليات املتحدة( .((3ظهر املفهوم عىل غالف مجلة
ذي إيكونوميست أواخر عام  2017بعنوان الق ّوة النافذة :املظهر
الجديد للنفوذ الصيني( ،((3ووظّفه ناي الحقًا يف مقا ٍل له يف مجلة
فورين أفريز؛ إذ ع ّرف الق ّوة النافذة بأنّها االستعامل املخادع للمعلومات
ملآرب عدوانية( .((3وفقًا لكريستوفر والكر ،Christopher Walker
فقد ُس ّميت الق ّوة النافذة لـ "أنّها تخرتق البيئة املعلومات ّية أو السياسية
للبلدان املستهدفة" من خالل الرقابة و /أو الخداع و /أو التالعب
و /أو اإللهاء ،وهي ترتبط عادة باألنظمة التسلّطيّة ،مثل روسيا والصني،
وتؤ ّمن لها أفضل ّية يف مواجهة األنظمة الدميقراطية ألنّها تتيح لها التأثري
تحصن هذه األنظمة نفسها تجاه الخارج.
يف الخصم يف حني ّ
وعىل الرغم من هذا التعدد يف املفاهيم الجديدة حول الق ّوة ،فإ ّن
االهتامم األكرب للباحثني ظل مو ّج ًها إىل الق ّوة الناعمة ،وبقي هذا
30 Joseph S. Nye, Jr., "Hard, Soft, and Smart Power," in: Andrew F.
Cooper, Jorge Heine & Ramesh Thakur (eds.), The Oxford Handbook of
Modern Diplomacy (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 430-442.
تعبريا عنها ،بالنظر إىل
 31ميكن تسميتها القوة الحادّة ،لكن مصطلح الق ّوة النافذة أكرث ً
أنّها تتيح لصاحبها النفاذ إىل عمق الدولة الخصم معلوماتيًّا وإعالميًّا ودعائيًّا.
32 Christopher Walker & Jessica Ludwig, "The Meaning of Sharp Power: How
Authoritarian States Project Influence," Foreign Affairs (16/11/2017); National
Endowment for Democracy, International Forum for Democratic Studies, Sharp
Power: Rising Authoritarian Influence (Washington, DC: 5/12/ 2017).
33 Various, "Sharp Power: The New Shape of Chinese Influence," The
Economist, vol. 425, no. 9071 (December 2017).
34 Joseph Nye, "How Sharp Power Threatens Soft Power: The Right
and Wrong Ways to Respond to Authoritarian Influence," Foreign Affairs
(24/1/2018).
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املفهوم تحدي ًدا مثار اهتامم كبري لدى العديد من القوى املوجودة عىل
ولعل ما أبقى مفهوم
الساحة الدولية ،مبا يف ذلك الدول الصاعدة حديثًاّ .
الق ّوة الناعمة حيويًّا بالنسبة إىل كثري من الباحثني والدول إىل اليوم،
بالرغم من كرثة املفاهيم الجديدة املرتبطة بالقوة ،هو أ ّن الق ّوة الناعمة
يف إمكانها أن تتوافر لدى دول قد ال تكون بالرضورة ق ّوة عسكرية(((3؛
ومن ث ّم يبقى محل اهتامم ودراسة بالنسبة إىل العديد من الفاعلني.

ً
ثالثا :ماهية القوة الناعمة
علم أنّه
يُعترب جوزيف ناي أ ّول من استخدم مصطلح الق ّوة الناعمةً ،
كان قد صاغ لَبِنات هذا املصطلح يف كتابه ملزمة بالقيادة الذي أصدره
بداية التسعينيات من القرن املايض ،ثم أعاد استخدامه يف كتابه
مفارقة القوة األمريكية عام 2002؛ إذ وضعه كعنوان فرعي صغري يف
جزء محدو ٍد من الكتاب شمل عد ًدا صغ ًريا من الصفحات (بلغ عددها
أربع صفحات) ،وإن كان استخدم املصطلح يف أكرث من مكان يف كتابه
توسع ناي يف ما بعد يف مفهوم القوة الناعمة ،فوضع كتابًا عام
هذا(ّ .((3
 2004بعنوان القوة الناعمة :وسيلة النجاح يف السياسة الدولية .بدا
أ ّن اله ّم األسايس لناي يف كتابه هذا ،كام يف الكتابات الكثرية الالحقة
يف حينه ،هو البحث عن طريقة ،أو وسيلة ،ملساعدة الواليات املتحدة
عىل مواجهة املحنة التي مت ّر بها ،املتمثلة بانحدار ق ّوتها وترضر صورتها
عىل املرسح الدويل ،ال سيام بعد حريب أفغانستان والعراق ،وذلك من
خالل إيجاد بدائل تتضمن استثامر واشنطن عنارص القوة األخرى التي
رضت بها ،ومل تحقق
متتلكها بعي ًدا عن الق ّوة الصلبة أو الخشنة التي أ ّ
النتائج املرج ّوة منها يف امليادين التي ت ّم استخدامها فيها.
ويع ّرف ناي الق ّوة ،بصفة عا ّمة ،بأنّها "القدرة عىل التأثري يف سلوك
اآلخرين للحصول عىل النتائج املرج ّوة"( ،((3ويشري إىل وجود ع ّدة
طرائق رئيسة مؤث ِّرة يف سلوك اآلخرين ،هي :إ ّما إجبارهم من خالل
التهديدات ،وإ ّما إغراؤهم من خالل الحوافز ،وإ ّما إغواؤهم( ،((3وإ ّما
جعلهم يريدون طو ًعا ما تريد( .((3ويرى ناي أنّه يف بعض األحيان
 35مروان قبالن" ،سياسة قطر الخارجية :النخبة يف مواجهة الجغرافيا" ،سياسات عربية،
العدد ( 28أيلول /سبتمرب  ،)2017ص .26-7
36 Nye, The Paradox of American Power, pp. 8-12.
37 Joseph Nye, "The Benefits of Soft Power," Compass: A Journal of
Leadership (Spring 2004), Harvard University, 8/2/2004, accessed on
30/11/2021, at: https://hbs.me/31Q8PX0
38 Ibid.
39 Joseph Nye et al., "Hard Decisions on Soft Power: Opportunities and
Difficulties for Chinese Soft Power," Harvard International Review, vol. 31,
no. 2 (Summer 2009), pp. 18-22.
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نستطيع أن نحصل عىل النتائج التي نريدها من دون اللجوء إىل
اإلكراه أو اإلغراء .هذه القدرة يف الحصول عىل ما نريد بطريقة غري
مبارشة يطلق عليها البعض اسم "الوجه الثاين للق ّوة" ،وهي ق ّوة
ناعمة تجعل اآلخرين يريدون ما نريد ،من دون قهرهم أو إكراههم
عىل ذلــك( .((4ومن هذا املنطلق ،يع ّرف ناي الق ّوة الناعمة بأنها
"القدرة عىل صياغة خيارات اآلخرين ،والحصول عىل ما تريد عرب
بدل من القهر أو
الجاذب ّية أو السحر ً ،Charm or Attractiveness
اإلكراه أو الدفع القرسي".

مبعنى أبسط ،فإ ّن "القوة الناعمة" هي القدرة عىل الحصول عىل ما
تريد من خالل اإلقناع واالستاملة وليس اإلكراه .وتنبع "الق ّوة الناعمة"
من خالل الجاذبية التي تولّدها ثقافة الدولة أو أفكارها السياسية أو
حتى سياساتها العامة .وعندما يرى اآلخرون يف السياسات التي تتّبعها
دولة ما رشع ّية يف أعينهم ،فإ ّن الق ّوة الناعمة لهذه الدولة ستزيد بال
شك( .((4والق ّوة الناعمة وفقًا لناي ليست عبارة عن تأثري فقط؛ إذ
إ ّن التأثري قد يرتبط بالقوة الصلبة أيضً ا عرب التهديدات وال ّرىش ،أي
عرب اإلرغام أو اإلغراء .كام أ ّن القوة الناعمة أكرث من مجرد اإلقناع أو
القدرة عىل استاملة الناس بالحجة ،ولو أ ّن ذلك جزء منها .بل هي أيضً ا
القدرة عىل الجذب ،والجذب كث ًريا ما يؤدي إىل اإلذعان .وعند تعريف
القوى الناعمة من خالل السلوك فإنها ببساطة "القوة الجذابة"(.((4
فالقوة الناعمة تستخدم أسلوبًا مختلفًا عن القوة الصلبة أو الخشنة،
ومثلام الحظ آدم سميث  Adam Smithأ ّن الناس تقودهم ي ٌد خفي ٌة
عندما يتّخذون قراراتهم يف سوق ح ّرة ،فإن قراراتنا يف سوق األفكار
"40 Nye, "The Benefits.
41 Kerry Dumbaugh, China's Foreign Policy: What Does It Mean for U.S.
Global Interests? (CRS Report for Congress, 18/7/2008), p. 5.
 42جوزيف س .ناي ،القوة الناعمة :وسيلة النجاح يف السياسة الدولية ،ترجمة محمد توفيق
البجريمي ،تقديم عبد العزيز عبد الرحمن الثنيان (الرياض :مكتبة العبيكان ،)2007 ،ص .26

كث ًريا ما تشكّلها الق ّوة الناعمة ،فهي انجذاب غري ملموس يقنعنا
ويقسم
مبسايرة أغراض اآلخرين ،من دون تهديدهم أو إغرائهم(ّ .((4
ناي القوة إىل ثالثة أمناط ،هي :القوة العسكرية ،والقوة االقتصادية،
والقوة الناعمة .ويعترب أ ّن الق ّوة االقتصادية تدخل يف إطار القوة
الصلبة ألنها تدفع اآلخر (ب) إىل أن يحقق ما يريد األول (أ) عرب
اإلرغام أو اإلغواء (الجدول .)1
الجدول ()1
أمناط القوة الثالثة
أمناط السلوك

األدوات الرئيسة

السياسات
الحكومية

القوة العسكرية

اإلرغام
الردع
الحامية

القوة العسكرية
القوة

الدبلوماسية
القرسية
الحرب
التحالف

القوة االقتصادية

اإلغواء
اإلرغام

ال ّرىش
العقوبات

املساعدات
ال ّرىش
العقوبات

القيم
الثقافة
السياسات
املؤسسات

الدبلوماسية
العامة
الدبلوماسية
الثنائية
واملتعددة األطراف

القوة الناعمة

الجاذبية
وضع جدول أعامل

املصدر :من إعداد الباحث ،استنادًا إىل أمناط القوة الثالثة كام يراها ناي.

لك ّن تصنيف ناي هذا شابته ضبابية يف حينه بسبب األسلوب العا ّم
واالنسيايب الذي اتّبعه يف حديثه عن مفهوم الق ّوة الناعمة؛ إذ ليس من
الرضورة الحرصية أن تدخل القوة االقتصادية يف إطار القوة الصلبة،
كام ال يعني يف حال أنّها مل تكن كذلك أن تكون يف إطار منفصل .فام
الذي مينع أن تكون القوة االقتصادية يف إطار الق ّوة الناعمة أيضً ا؟
مهم من مصادر الق ّوة الناعمة يف
الق ّوة االقتصادية اليوم متثّل مصد ًرا ًّ
العامل؛ إذ ال ميكن أن تشكّل دولة ما منوذ ًجا اقتصاديًّا وإصالح ًّيا يغري
اآلخرين ما مل تكن قوة اقتصادية ،وعندها يصبح االقتصاد مصد ًرا
من مصادر توليد القوة الناعمة للدولة ،ما مل يتم استخدامه البتزاز
اآلخرين أو إجبارهم عىل ما ال يريدون فيتحول حينها إىل مصدر من
مصادر القوة الصلبة ،بالنظر إىل أنه يعتمد اإلرغام.
43
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الجدول ()2
أمناط القوة بعد تعديل تص ّور ناي األسايس
أمناط السلوك

األدوات الرئيسة

السياسات الحكومية

القوة العسكرية

اإلرغام
الردع
الحامية

القوة العسكرية
القوة

الدبلوماسية القرسية
الحرب
التحالف

القوة االقتصادية

اإلغواء
اإلرغام

ال ّرىش
العقوبات

ال ّرىش
العقوبات

القوة االقتصادية

الجاذبية
التحفيز

التنمية
املساعدات غري املرشوطة

الدبلوماسية االقتصادية
تعزيز التجارة

القوة السياسية
القوة الثقافية
القوة العسكرية

الجاذبية
وضع جدول أعامل

القيم
الثقافة
السياسات
املؤسسات

الدبلوماسية العامة
الدبلوماسية الثنائية
واملتعددة األطراف

القوة الصلبة

القوة الناعمة

املصدر :املرجع نفسه.

كذلك األمر بالنسبة إىل الق ّوة العسكرية ،فهي قد تصبح مصد ًرا
من مصادر توليد الق ّوة الناعمة اعتام ًدا عىل الكيفية التي يتم بها
استخدامها ،كأ ْن تُستخدم يف عمليات املساعدة يف حوادث الزالزل
والرباكني والكوارث الطبيعية واملساعدات اإلنسانية واإلعامر وحامية
الدولة بشقّها الدفاعي لتحقيق األمن والسالم ،وهو ما ال يتض ّمن
االعتداء عىل اآلخرين (الجدول  .((4()2وبهذا املعنى ،ميكننا الذهاب
يف إطار أوسع من مناقشة الق ّوة االقتصاديّة والعسكريّة للقول إ ّن
الطريقة ،أو اآللية ،أو النمط الذي يتم من خالله استخدام وتوظيف
مصادر الق ّوة هو الذي يحدد يف ما بعد شكل هذه الق ّوة إذا ما كانت
صلبة أو ناعمة؛ إذ يصبح التصنيف بنا ًء عىل هذا املعيار (الشكل .)1
للق ّوة الناعمة أهمية كربى يف مجال العالقات الدولية ،ال سيام يف
وقت أصبحت فيه الق ّوة الصلبة التي تعتمد عىل القوة العسكرية
أساسا موضع جد ٍل كبري يف ما يتعلّق بجدوى استخدامها ،خاصة يف
ً
حاالت يصعب فيها االستفادة منها ،كام يصعب تحقيق الهدف الذي
من أجله ت ّم اللجوء إليها يف املقام األول .وبوصف القوة الناعمة
مظه ًرا من مظاهر الق ّوة ،وشأنها يف ذلك شأن الق ّوة التقليدية ،يُعترب
هم و ُمفي ًدا بالنسبة إليها
امتالك الدولة لهذا النوع من القوة مصد ًرا ُم ًّ
عىل أكرث من صعيد .وبعي ًدا عن ال ُبعد الثقايف والسيايس ،تكتسب
44 Mingjiang Li (ed.), Soft Power: China's Emerging Strategy in
International Politics (Plymouth: Lexington Books, 2009), p. 5.

"الق ّوة الناعمة" أهمية كربى عىل الصعيد االقتصادي؛ ذلك أنّها
تسعى يف املقام األول إىل خلق بيئة آمنة ومستقرة من شأنها أن
تحفّز عىل تطوير العالقات السياسية والثقافية .ومل ّا كان االقتصاد
العنرص األكرث حاجة ،بوج ٍه عا ّم ،إىل االستقرار والبيئة اآلمنة حتى
ينمو ويزدهر ،جاءت "الق ّوة الناعمة" لتخلق بُع ًدا جدي ًدا ،خاصة
يف الدول التي تعتمد عىل تثبيت دعائم اقتصادها قبل االنطالق
والتوسع إىل الخارج عىل الصعيد اإلقليمي أو الدويل(.((4
و"للقوة الناعمة" أهمية للدول التي تسعى إىل مد نفوذها أو توسيع
إطار هذا النفوذ أو تحسني موقعها اإلقليمي والدويل بطريقة سلمية
علم أ ّن بعض الدول
تفاعل ّية( ((4بعي ًدا عن اإلكراه والقوة العسكريةً ،
تختار املزج بني النموذجني .والقوة الناعمة أقل تكلفة ،بطبيعة
الحال ،من القوة الصلبة أو الخشنة ،وإن كانت تتضمن بدورها
استخدام املوارد املتاحة ،لكن من البديهي أن يكون إقناع جهة
أقل تكلف ًة من إكراهها عىل الذهاب يف االتجاه نفسه .وال شك
ما ّ
أيضً ا يف أ ّن اإلقناع الناجح يزيد فرص تكرار استخدامه يف املستقبل
م ّرات أخرى .فاألهداف املشرتكة ،والقيم املشرتكة ،واالحرتام املتبادل،
كل من الصني وتركيا منوذ ًجا يف هذا الشأن.
 45ميكن أن ن ُع ّد ًّ
 46بشأن الفرق بني الصعود اإلقليمي الرتيك التفاعيل والصعود اإليراين الصدامي ،ينظر
عىل سبيل املثال :عيل حسني باكري" ،التنافس الرتيك-اإليراين عىل النفوذ يف املنطقة العربية"،
مجلة آراء حول الخليج ،العدد ( 55نيسان /أبريل  ،)2009ص 52-47؛ عيل حسني باكري،
"االرتقاء اإلقليمي التفاعيل :تركيا منوذ ًجا" ،صحيفة الغد.2008/6/19 ،
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الشكل ()1
طريقة استخدام وتوظيف مصادر الق ّوة هي التي تحدّد نوعها الحقاً

اﻟﻘﻮة اﻟﺼﻠﺒﺔ

اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ

أدوات اﻟﺘﺼ ّﻮر اﻟﺼﻠﺐ

أمنﺎط اﻟﺘﺼ ّﻮر اﻟﺼﻠﺐ

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑني اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻋﱪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ

أدوات اﻟﺘﺼ ّﻮر اﻟﻨﺎﻋﻢ

ﻣﺼﺎدر
اﻟﻘﻮة

أمنﺎط اﻟﺘﺼ ّﻮر اﻟﻨﺎﻋﻢ

املصدر :من إعداد الباحث.

•من املمكن أن تساعد الق ّوة الناعمة عىل جذب املزيد من السياح
ورجال األعامل واالرتقاء بقطا َعي السياحة واألعامل.

تساعد كلّها عىل أن ترى األطراف املوقف من الزاوية نفسها؛ ومن ث ّم
تدفعها إىل السعي إىل الحلول أو األهداف نفسها.

•من املمكن أن تساعد الق ّوة الناعمة عىل جذب املزيد من
الباحثني والطالب واملهتمني بشأن الدولة املعن ّية ،واالستفادة
منهم ليك يكونوا مبنزلة سفراء لها ولثقافتها يف بلدانهم األصل ّية.

وتكمن أهمية "القوة الناعمة"  -عىل سبيل املثال ال الحرص  -يف
ما ييل:
1.عىل الصعيد الخارجي

•تعمل الق ّوة الناعمة للدولة (أ) عىل إيجاد بيئة مؤيدة ومساندة
يصب يف
لسياساتها وتوجهاتها يف الدولة (ب)؛ ما من شأنه أن ّ
النهاية يف تحقيق مصلحة الدولة (أ).
•تعمل الق ّوة الناعمة للدولة (أ) عىل خلق بيئة يف الدولة (ب)
تر ّوج املنتجات الثقافية وكل ما يرتبط بها يف الدولة (ب) وجعلها
جذّابة وشعبية عىل نحو يخدم مصلحة الدولة (أ).
•تعمل الق ّوة الناعمة للدولة (أ) عىل زيادة تسويق منتجاتها
يف دولة أخرى (ب) من خالل الصورة الحسنة التي تظهر بها
سمعة الدولة (أ) وكل ما يرتبط بها ،ما من شأنه أن يُع ّزز وضعها
االقتصادي ويزيد صادراتها أو يحد من مقاطعة بضائعها املص ّدرة
إىل الخارج.

2.عىل الصعيد الداخيل

•من املمكن أن تساعد الق ّوة الناعمة الدولة عىل تسهيل تدفق
االستثامرات الخارجية املبارشة إليها.

رابعا :مصادر القوة الناعمة
ً
ذكر جوزيف ناي يف مؤلّفه ثالثة مصادر للق ّوة الناعمة ،هي :الثقافة
(يف األماكن التي تكون فيها جذابة لآلخرين) ،والقيم السياسية
(عندما يتم تطبيقها بإخالص يف الداخل والخارج) ،والسياسة
الخارجية (عندما يرى اآلخرون أنها رشعية وأن لها سلطة معنوية
أخالقية) .وهو يضيف أنّه يف السياسة الدولية تنشأ ،إىل ح ّد بعيد،
تعب عنها منظم ٌة أو بل ٌد
املوارد املنتجة للقوة الناعمة من القيم التي ّ
ما؛ يف ثقافته ،ويف األمثلة التي ترضبها مامرساته الداخلية والسياسية،
ويف الطريقة التي يعالج بها عالقته مع اآلخرين(.((4
فالثقافة هي مجموعة القيم واملامرسات التي تخلق معنى للمجتمع،
أساسا :الثقافة العليا كاألدب
ولها ع ّدة مظاهر ،وتتضمن جانبني ً
والفن والتعليم (وهي تؤث ّر يف النخب عادة) ،والثقافة الشعبية التي
47
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تركز عىل الجمهور بوجه عا ّم( .((4ولكل مظهر من مظاهر الثقافة
جاذبية معيّنة لدى اآلخرين ،ويف إمكانها أن تنتج ق ّوة ناعمة
بدرجات مختلفة ،فام قد يكون جذّابًا يف دولة معيّنة قد ال يكون
كذلك يف دولة أخرى .أ ّما القيم السياسية ،فهي التوجهات التي تدافع
مثل)
عنها حكومة ما فتنترص لها بسلوكها يف الداخل (كالدميقراطية ً
ويف املؤسسات الدولية (بالعمل مع اآلخرين) ،ويف السياسة الخارجية
(بتشجيع السالم وحقوق اإلنسان) ،والتي تؤث ّر تأث ًريا قويًّا يف خيارات
اآلخرين .فالحكومات يف هذا اإلطار ميكن أن تجذب اآلخرين أو
تنفّرهم من خالل تأثري املَثَل الذي ترضبه لهم بوصفه قدو ًة(.((4
وبناء عىل ذلك ،قد تعزز السياسات الحكومية لبلد ما قوته الناعمة أو تبددها؛
ذلك أ ّن السياسات املحل ّية والخارجية التي تبدو منافقة ،أو متغطرسة ،أو غري
مبالية يف رأي اآلخرين ،أو قامئة عىل معالجة ضيقة األفق للمصالح الوطنية،
قد تقوض القوة الناعمة( .((5وتعترب السياسة الخارجية أيضً ا مصد ًرا من
املصادر األساسية يف توليد القوة الناعمة وتطويرها ،خاصة إذا كانت تأخذ
يف الحسبان مصالح اآلخرين .فعادة ما تسعى الدول إىل تحقيق مصالحها
القومية والوطنية عرب السياسية الخارجية ،لكن خياراتها هي التي تسمح لها
بتحديد مدى اتساع أو ضيق املنظور الذي يجري من خالله تعريف نطاق
مصالحها والوسائل التي ميكن من خاللها أن تحقق هذه املصالح.
ويشري ناي إىل أ ّن بعض الباحثني يخطئون عندما يظنون أ ّن القوة الناعمة
قارصة عىل الثقافة( ،((5وإىل أ ّن سلوك القوة الناعمة يعادل املوارد
الثقافية التي تساعد عىل إنتاجها يف بعض األحيان( .((5إلّ أ ّن ناي نفسه
ساهم يف إيجاد هذا الخلط عندما ركّز يف مصادر القوة الناعمة من خالل
كتاباته األوىل عىل العنرص الثقايف يف معظم األمثلة التي رضبها خالل
محاولته رشح مفهوم القوة الناعمة متجاهلً الرتكيز عىل املوارد األخرى،
وهو أم ٌر جعل كث ًريا من الباحثني يربطون القوة الناعمة بالعنرص الثقايف
فقط .لكن من املالحظ أيضً ا أ ّن ناي ،بعد أن كان قد أكّد يف تعريفه
الق ّوة الناعمة ،ال سيام يف كتاباته األوىل ،عنرص "الجاذبية الثقافية" عىل
نحو أسايس ،ع ّدل من هذا التوجه بإرشاكه عنارص أخرى يف ما بعد(.((5
 48املرجع نفسه ،ص .32
 49املرجع نفسه ،ص .37
 50املرجع نفسه ،ص .36
 51يشري ناي إىل املؤرخ نيل فريغسون بوصفه منوذ ًجا دالًّ عىل هؤالء الباحثني ،خاصة
أ ّن فريغسون يعترب ،عىل سبيل املثال ،أ ّن القوة الناعمة قوة غري تقليدية "كالسلع الثقافية
والتجارية" ،مقل ًّل من قيمتها وأهميتها ،عادًّا إيّاها "رخوة وضعيفة".
 52ناي ،القوة الناعمة ،ص .33
53 Joseph S. Nye, "Think Again: Soft Power," Foreign Policy (February
2006); Joseph Nye, "Restoring America's Reputation in the World and Why It
Matters," Testimony before the Committee on Foreign Relations, U.S. House of
Representatives (March 2010), accessed on 16/2/2021, at: https://bit.ly/34i2y7x
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ويف حني سلّم كثري من الباحثني بهذه العنارص الثالثة  -التي سبق ذكرها -
بوصفها مصادر ،أو موارد للقوة الناعمة ،حاول بعضهم اآلخر تعديل
ذلك من خالل تناول مضمون القوة الناعمة بطريقة أوسع وأكرث
تفصيل .فعىل سبيل املثال ،اعترب الباحث الصيني هونغ هوا مني
ً
 Hong Hua Minأ ّن مصادر الق ّوة الناعمة إمنا ترتكز يف خمسة
موارد ،هي :الجاذبية الثقافية ،والقيم السياسية ،والنموذج التنموي
االقتصادي ،واملؤسسات الدولية ،والصورة الدولية( .((5ونستطيع أن
نالحظ أ ّن هذا الباحث دمج القيم السياسية والسياسة الخارجية يف
عنرص واحد وأضاف ثالثة عنارص أخرى إىل ما ذكره ناي سابقًا .فالنموذج
التنموي االقتصادي قد يكون مصد ًرا من مصادر توليد القوة الناعمة،
خاصة إذا ما كان ناج ًحا عىل الصعيد الداخيل يف الدرجة األوىل ،عىل
نحو يسمح برصد تطور ملحوظ يف الوضع االقتصادي للدولة املعن ّية،
وارتفا ٍع لدخل الفرد فيها وملستوى املعيشة وللقدرة االقتصادية للدولة
عمو ًما .وتستطيع الدولة ،يف هذه الحالة ،أن تستخدم أدوات اقتصادية
يف سعيها إىل توسيع نطاق ق ّوتها الناعمة عىل الصعيد الخارجي.
أ ّما املؤسسات الدولية ،فاملقصود بها قدرة الدولة عىل صياغة األجندة
الدولية من خاللها ووضع قواعد اللعبة مبا يناسبها .ففي هذه الحالة،
تكون املؤسسات الدولية مصد ًرا من مصادر القوة الناعمة للدولة
نفسها( .((5ويف ما يتعلق بالصورة الدولية للدولة ،تتم صياغتها من
خالل ترصفات الحكومة ،ومن خالل أدائها وقراراتها ذات الصلة
بالبعد الدويل والتعاون الدويل عمو ًما ،مثلام هو الشأن من خالل
العديد من العنارص التي قد تتداخل مع مصادر أخرى ذكرناها آنفًا؛
كالثقافة ،أو الصناعة ،واالقتصاد ،أو حتى األفراد ،وهي يف هذه الحالة
هم من مصادر القوة الناعمة.
قد تكون أيضً ا مصد ًرا ُم ًّ
ومن املالحظ أ ّن ناي أق ّر يف كتابات الحقة له أ ّن االقتصاد الناجح
هو مصدر مهم من مصادر توليد القوة الناعمة ،وأ ّن الصورة الدولية
مهم يف اإلطار نفسه؛ وهذا ما يعني أ ّن قامئة
رصا ًّ
أيضً ا تعترب عن ً
توسعت بالفعل .ويضيف الباحثان زن يل وفرنر وورم،
املصادر قد ّ
سادسا
يف مركز آسيا لألبحاث بكل ّية كوبنهاغن لألعامل ،مصد ًرا
ً
يعتقدان أ ّن املجتهدين أهملوه ،وهو ما يس ّميانه "اإلغراء االقتصادي"
 ،((5(Economic Temptationالذي يرشحانه بقولهام :إذا قامت
54 Xin Li & Verner Worm, Building China's Soft Power for a Peaceful
Rise, Series Copenhagen Discussion Papers 28 (Frederiksberg: Asia Research
Centre, Copenhagen Business School, July 2007), p. 8.
55 Hongying Wang & Yeh-Chung Lu, "The Conception of Soft Power and
its Policy Implications: A Comparative Study of China and Taiwan," Journal
of Contemporary China, vol. 17, no 56 (August 2008), pp. 425-426.
56 Li & Worm, pp. 8-9.
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دولة (أ) بتقديم فرص اقتصادية مفيدة للدولة (ب) ،فإن الدولة (ب)
ستتجاوب مع الدولة (أ) يف مواضيع وقضايا عديدة ،أو لن تتعارض
معها عىل األقل(.((5

الدولة ،أو من خالل برامج تبادل ثقافة عسكرية أو برامج مساعدات
عسكرية تولّد ق ّوة ناعمة للدولة املعنيّة(.((5

ويبدو واض ًحا ،من خالل املثال املذكور آنفًا ،أ ّن الباحثني قد أخطآ
قبل عندما خلطوا
الخطأَ نفسه عىل غرار باحثني آخرين أخطؤوا من ُ
بني مصادر القوة وأدوات القوة .أ ّما سبب ذلك فريجع إىل أنّه من
املفرتض لعنرص اإلغـراء االقتصادي أن يكون ضمن أدوات القوة
الناعمة ،وليس ضمن قامئة املصادر أو املوارد ،وهو ما سيجري رشحه
الحقًا .ويبدو هذا الخلط أكرب عاد ًة عند الحديث عن القوة الناعمة؛
وذلك أل ّن املفهوم مل يتم تطويره أكادمييًّا ونظريًّا عىل النحو املطلوب
عند طرحه من جهة ،وألنه مفهوم جديد نسبيًّا يف العالقات الدولية
وما زال خاض ًعا للكثري من النقاشات ،أي إنّه منفتح عىل املراجعة
والنقد والتعديل والتطوير.

خامسا :أدوات القوة الناعمة
ً

ومن خالل العودة إىل مصادر القوة الناعمة ،نستطيع أن نقول
فعل مصادر للقوة الناعمة ،ولكن ليس
إ ّن جميع ما ت ّم ذكره يُع ّد ً
الرضوري أن تنتهي الئحة العنارص عند ما ت ّم ذكره ،وليس من
من
ّ
الرضوري أيضً ا أن تتمتّع دولة ما بكل هذه العنارص دفعة واحدة،
ّ
فقد تتمتع بها جمي ًعا وقد تتمتع ببعضها ،أو قد متتلك ما يزيد عليها
أيضً ا .ال يشء مينع كذلك أن تكون بعض مصادر القوة عىل املستوى
التقليدي هي نفسها مصادر للق ّوة الناعمة ،بالنظر إىل أ ّن ما يحدد
ذلك هو طريقة استخدامها أو توظيفها الحقًا.
عىل سبيل املثال ،تعترب األصول العسكرية  Military Assetsالوجه
األسمى للقوة الخشنة أو الصلبة تقليديًا ،وبالرغم من ذلك ،فإ ّن
استخدامها يف سياقات مختلفة يجعلها قادرة عىل توليد قوة ناعمة؛
كأن يجري استخدام األصــول العسكرية يف وقت السلم للقيام
بعمليات حفظ سالم ،أو للمشاركة يف عمليات إنقاذ واسعة أو
مواجهة كوارث ،أو يف الفصل بني أطراف متنازعة ،أو يف عمليات
مساعدة بناء الدول بعد الحروب .وما ينطبق عىل هذا املثال ينطبق
كذلك عىل غريه من مصادر القوة التقليدية .وبالرغم من أ ّن افرتاض
أن تقوم الق ّوة العسكرية بتوليد ق ّوة ناعمة ال يزال غري قابل للتص ّور
لدى البعض ،فإ ّن ع ّدة دول كانت قد أدركت بالفعل أه ّمية استخدام
الق ّوة العسكرية لتوليد ق ّوة ناعمة؛ إ ّما من خالل توظيف القدرات
العسكرية يف أعامل ذات طابع غري قتايل كالقيام باملساعدات
اإلنسانية ،وإعادة اإلعامر ،واألعامل اإلغاثية إبّان الكوارث ،وإ ّما من
خالل استخدام الدبلوماسية العسكرية لخلق صورة إيجابية عن
57 Ibid.

يتطلب استخدام الق ّوة الناعمة براعة فائقة ،واستثام ًرا كب ًريا وص ًربا؛
طويل.
ذلك أ ّن الحصول عىل نتائج ال يكون فوريًّا ،وقد يستغرق وقتًا ً
ويف هذا اإلطار يقول ناي" :الرباعة يف استخدام القوة الناعمة أصعب
 من القوة الصلبة أو الخشنة  -أل ّن الكثري من املصادر املتعلقة بها[ ]...ال تكون كلّها تحت سيطرة الحكومة ،وأل ّن تأثريها يعتمد كث ًريا
عىل قبول الجمهور املتلقي لها .وعالوة عىل ذلك ،فإن مصادر القوة
الناعمة كث ًريا ما تعمل بصورة غري مبارشة عن طريق تشكيل البيئة
تؤدي إىل النتائج
السياسية ،وتستغرق يف بعض األحيان أعوا ًما يك
َ
املرغوب فيها"(.((5
وعىل الرغم من أ ّن ناي قد تح ّدث عن الدبلوماسية العامة بوصفها
وسيلة لتحسني صورة الدولة ،بطريقة ت ُظهر القوة الناعمة الخاصة
بها ،فإنّه مل يق ّدم من خالل كتاباته عن القوة الناعمة الطريقة
التي تستطيع من خاللها الدولة التي متتلك هذه القوة استخدامها
وتوجيهها أو السيطرة عليها عىل نحو أكرب للحصول عىل نتائج أفضل.
تفصيل ب ّي ًنا ب َني مصادر القوة الناعمة وبني عملها،
ً
يفصل
كام أنّه مل ّ
ويحرص مسألة استخدام الدبلوماسية العامة يف إطار تحسني صورة
الدولة من دون أن يتطرق إىل العنارص األخرى.
يقول ناي" :للدبلوماسية العامة ثالثة أبعاد ،وهي كلها أبعاد مهمة
[ ]...فالبعد األول واألكرث مبارشة هو البعد التواصل اليومي ،وهو
ينطوي عىل توضيح سياق قرارات السياسة املحل ّية والخارجية [.]...
أ ّما البعد الثاين ،فهو التواصل االسرتاتيجي ،الذي تُط ّور فيه مجموعة
من املواضيع البسيطة ،وهو كثري الشبه مبا يحدث يف حملة سياسية
وإعالنية [ ،]...وقد يكون التخطيط يف هذا املجال أسهل من التنفيذ
 58نستطيع أن نشري إىل بعض النامذج عىل سبيل املثال ال الحرص:
 اعتمدت الصني هذا األسلوب مصد ًرا من مصادر القوة الناعمة ولرتويج صورة إيجابيةوب ّناءة لها .ينظر:
"?China Power Team, "How is China Bolstering its Military Diplomatic Relations
China Power, 27/10/2017, accessed on 30/11/2021, at: https://bit.ly/3lTqjZF
 استخدمت تركيا برامج الرشاكة والتدريب العسكري – ال سيام يف الصومال وأذربيجان -إضاف ًة إىل تكليف القوات املسلحة القيام بأعامل إغاثية خارجية (كأفغانستان) ،ور ّوجت
املنتجات الوطنية لقطاع الصناعات الدفاعية (كالطائرات الهجومية بدون ط ّيار واملعدات
العسكرية األخرى) كأداة للدبلوماسية العامة وتوليد ق ّوة ناعمة لها.
 لربيطانيا باع طويل يف استخدام القوات املسلحة لتوليد قوة ناعمة ،كام أ ّن الدور الذيلقي ثنا ًء لدى الجاليات املحليّة.
قامت به قواتها يف مكافحة كوفيدَ 19-
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[ .]...أ ّما البعد الثالث من أبعاد الدبلوماسية العامة ،فهو تطوير
عالقات دامئة مع أشخاص أساسيني عىل مدى سنوات كثرية عن طريق
منح الزماالت الدراسية واملبادالت والتدريب والندوات واملؤمترات
والوصول إىل قنوات أجهزة اإلعالم"(.((6
أساسا بطريقة
لك ّن االعتقاد السائد املتمثّل بأ ّن الق ّوة الناعمة تعمل ً
ناجم عن
غري مبارشة  Indirectهو اعتقاد غري دقيق ،وغال ًبا ما يكون ً
عدم التمييز بني مصادر الق ّوة الناعمة وأدواتها ،بل إ ّن األرجح هو أ ّن
القوة الناعمة تعمل يف قليل من األحيان فقط بطريقة غري مبارشة،
يف حني ميكنها أن تعمل يف كثري من األحيان بطريقة مبارشة عرب ما
نسميه أدوات القوة الناعمة ،وهي التي تز ّود الحكومة بالقدرة عىل
معي أو الستهداف دولة
توجيه القوة الناعمة وحشدها يف اتجاه ّ
معيّنة أو رشيحة معيّنة .ويف هذا الجانب ،نعتقد أ ّن صناعة هذه
الق ّوة تنطوي عىل مستويني ،عىل نحو ُمطْلق ،هام مستوى املوارد
أو املصادر ومستوى األدوات أو العنارص .فإذا افرتضنا أ ّن الدولة
(أ) منخرطة يف صناعة القوة الناعمة ،فمن املفرتض أن يتم ذلك
يف املستويني.
املستوى األ ّول :تعمل الدولة يف املستوى األ ّول عىل صناعة القوة
الناعمة لنفسها وذاتها عىل الصعيد الثقايف أو االقتصادي أو السيايس
 ...إلخ (كأن تقوم بتنفيذ خطة تنمية اقتصادية أو طرح مبادرة
سياسية أو منوذج جديد للدبلوماسية  ...إلخ) .وبينام هي تقوم بذلك،
وإذا ما نجحت وحققت نتائج باهرة يف عملها ،فإن عملها هذا (غري
أصل يف هذه املرحلة ،أو الذي ال يستهدف اآلخر
املوجه إىل الخارج ً
يف هذه املرحلة) قد يرتك تأث ًريا إيجابيًّا لدى اآلخرين الذين يراقبون،
أو قد يسبّب انجذابًا لدى هذه األطراف فيستميلها عندما يلفت
النجاح انتباهها إليه .وميكننا أن نصف هذا املستوى بأنه مستوى
التأثري غري املبارش ،أو غري املقصود ،أل ّن الدولة (ب) ال تتعرض خالله
ألدوات القوة الناعمة للدولة (أ) .وعادة ما يحصل هذا يف املرحلة
األوىل من بناء الدولة (أ) لق ّوتها الناعمة.
املستوى الثاين :يف هذا املستوى ،نعتقد أ ّن يف استطاعة الدولة (أ)
استخدام ما نسميه أدوات القوة الناعمة التي تتيح لها توجيه ق ّوتها
الناعمة يف اتجاه الدولة (ب) املستهدفة ،أو يف اتجاه رشائح معيّنة
عمل
فيها ،أو يف اتجاه من تريد من دول ومجتمعات .ويكون ذلك ً
رشا ،ويجري تحقيقه عرب توظيف هذه األدوات
واعيًا ومقصو ًدا ومبا ً
يف إطار خطة تتناسب مع قدراتها والجهة املستهدفة ،ويأيت بفعالية
قصوى وتأثري كبري مقارن ًة بالعمل عىل املستوى األول املذكور سابقًا.
وغال ًبا ما يتضمن هذا املستوى استخدام ثالثة أنواع من الدبلوماسية
60
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(ميكن استخدامها كلها أو بعضها ،بحسب املصادر املتوافرة للدولة
عىل كل صعيد) ،وهــي :الدبلوماسية الرسمية ،والدبلوماسية
االقتصادية ،والدبلوماسية العامة.
أ ّما أدوات القوة الناعمة التي ميكن أن تستخدمها الدولة (أ) يف هذ
املقام ،فهي تتنوع وتتع ّدد تب ًعا ملصادر الق ّوة الناعمة أو مواردها
املوجودة لديها .وميكن يف هذا املجال أن نقرتح بعض أدوات الق ّوة
الناعمة يف خمسة مجاالت ،هي:
1.أدوات الثقافة :تتضمن زيادة برامج التبادل الثقايف مع دول
العامل ،وإطالق برامج تعليم اللغة يف البلدان األخرى ،استنا ًدا
إىل أ ّن اللغة عامل أسايس يف نقل الثقافة .وتتضمن ،أيضً ا ،زيادة
نسبة املنح املق ّدمة للطالب األجانب للدراسة يف البلد املعني
والتبادل التعليمي ،واستحداث املعاهد الثقافية يف الخارج،
إضافة إىل تعزيز التواصل مع دول العامل عرب إنشاء محطات
إذاعية وتلفزيونية ،وتوفري املواقع اإللكرتونية الحكومية وغري
الحكومية اإلخبارية والثقافية بعدة لغات لضامن إمكانية
التفاعل مع "اآلخر" املهتم بالبلد املعني بطريقة أسهل .وتشمل
هذه األدوات الثقافة ،كذلكَ ،
إرسال املزيد من بعثات املعلّمني
يعب عن ثقافة البلد
واألطباء واملهندسني ،وكل ما من شأنه أن ّ
أفضل تعبري ،وذلك لالنخراط يف الخارج؛ سواء كان ذلك لتقديم
دورات ،أو لتلقي دورات ،أو حتى للعمل ،واإلنتاج اإلعالمي
االح ـرايف كاألفالم واملسلسالت أو حتى الكتب واملؤلفات
والروايات .وميكن أن تتداخل العديد من األدوات األخرى يف
معبة عنها كالصناعة يف بعض األحيان،
املعطى الثقايف لتصبح ّ
أو بعض العادات والتقاليد التي يختص بها بلد معني ،أو رمبا
املأكوالت واملرشوبات ،وهو ما يخترص منط الحياة إجاملً يف
ذلك البلد  ...إلخ.
2.أدوات القيم السياسية :تتمثّل هذه األدوات يف تعزيز مبادئ
الحرية والعدالة والقانون ،وتعزيز مفاهيم الدميقراطية
والتعددية والحوار ،وتشجيع ثقافة السالم ودعم حقوق
اإلنسان والقيم اإلنسانية العليا ،وتغليب لغة املصالح والعمل
املشرتك  ...إلخ.
3.أدوات السياسة الخارجية :تتضمن تقوية املؤسسات
الدبلوماسية وتوسيع رقعة التمثيل الدبلومايس ،وتخصيص
املزيد من املوارد التي تتيح للبلد املعني متثيل مصالح البالد
والدفاع عنها والتواصل مع الدول األخرى عىل نحو أكرث فعالية
وعىل أكمل وجه .يضاف إىل ذلك تب ّني ،أو طرح ،مبادرات
دبلوماسية تجاه الــدول األخــرى؛ بهدف تحسني أو تطوير
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العالقات الثنائية املتعددة األطراف ،عىل أساس االحرتام املتبادل
وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية ،وتب ّني أو طرح مبادرات
تستهدف إحالل السالم أو الوساطة أو حل النزاع بني أي
طرف من األطراف املختلفة .ويدخل يف إطار أدوات السياسة
الخارجية أيضً ا تفعيل الدبلوماسية العامة والشعبية وكل ما
يرتبط بها ،والدفاع عن القضايا العادلة واملحقّة والقضايا ذات
الطابع اإلنساين وإنشاء ما أمكن من املؤسسات والتجمعات
اإلقليمية والدولية التي تهتم بتعزيز العمل املشرتك والتعاون
املتعدد األطراف بني الدول أو االنضامم إليها  ...إلخ.

والسيطرة عليها ،بل ألنها تتضمن مفهو ًما عا ًّما ودقيقًا مبا فيه الكفاية
يصح أن يستخدم كنموذج لفهم حاالت أخرى مل ت ُواجه بع ُد ،أو مل
يُتط َّرق إليها( .((6وأل ّن ناي مل ينجح يف هذا الجانب ،فإنه مل يكن لديه
مجال ليحكم يف ما إذا كانت مصادر الق ّوة الناعمة تؤدي إىل النتائج
املرج ّوة ّإل من خالل تناول حاالت خاصة ح ّددها بنفسه ،كذلك األمر
بالنسبة إىل أدوات القوة الناعمة ،فهو مل يرشح اآللية التي تسمح
برتكيز القوة الناعمة أو توجيهها إىل الطرف املستهدف ،ولذلك أخذ
يرضب أمثلة كثري ًة عن تأثري القوة الناعمة من دون أن يكون مث ّة
أساس نظري واضح يستند إليه.

4.األدوات االقتصادية :يدخل يف هذا الباب االنفتاح عىل
التبادل التجاري وتقوية املصالح املشرتكة ،وتقديم املساعدات
االقتصادية والتنموية غري املرشوطة برشوط غري موضوعية
امليسة والطويلة األمد
يف املجملً ،
فضل عن تقديم القروض ّ
والهبات واإلعفاءات واالمتيازات ،والعمل عىل متكني التدفقات
االستثامرية واملامرسات التجارية الدولية ،وتقديم منوذج
اقتصادي وتنموي ناجح ،ومحاربة الفساد والهدر وغسل
األموال وشبكات الجرمية املنظمة اقتصاديًا  ...إلخ.

وقــد حــاول كل من الباحثني يانزهونغ هوانغ وشينغ دينغ
 Yanzhong Huang and Sheng Dingيف بحث مشرتك لهام
مبسط آللية عمل القوة الناعمة يصل مصادر القوة
تطوير منوذج ّ
الناعمة باملخرجات التي يحققها (الشكل  )2الهدف من التصور
النظري لهذه اآللية هو رشح الكيفية التي تقوم بها الدول من خالل
تحويل القدرات الكامنة للقوة الناعمة إىل قوة حقيقية تؤث ّر يف
تغيها(.((6
خيارات اآلخرين أو سلوكهم أو ّ

5.األدوات العسكرية :ميكن استخدام هذه األدوات ،أو توظيفها،
يف إنتاج ق ّوة ناعمة؛ فهي تتع ّدد ومن املمكن أن تكون يف شكل
مشاركات غري قتالية؛ كاملشاركة بفعالية يف قوات حفظ السالم،
فض النزاع ،أو خفض تصعيد،
وتنفيذ عمليات حفظ السالم ،أو ّ
أو تحقيق استقرار .وقد تكون متمثّلة يف عمليات إغاثة وإنقاذ،
ومساعدات إنسانية ،وطبابة ،وإعادة إعامر يف أوقات األزمات
والكوارث .ومن املمكن أن تكون أيضً ا من خالل برامج تدريب
عسكري لزيادة الثقة والتعاون ،أو برامج ثقافة وتعليم عسكرية،
أو تقديم مساعدات عسكرية للدول األضعف ملساعدتها عىل
حامية نفسها ،أو قد تكون من خالل تفعيل الدبلوماسية
العسكرية أو الدفاع عن قضية عادلة ومحقّة  ...إلخ.

سادسا :آلية عمل الق ّوة الناعمة
ً
أحد املآخذ املتعلقة بتناول ناي مفهوم القوة الناعمة أنّه فشل يف
صياغة آلية عمل القوة الناعمة ،وكيفية تحويل الدولة مواردها
إىل قوة ناعمة واستخدام هذه القوة يف التأثري يف خيارات اآلخرين؛
ومن ث ّم الحصول عىل النتيجة املرجوة أو املنتظرة .وكام يقول جون
مهمن يف التنظري
إلسرت  ،Jon Elsterفإ ّن الفرضية وآلية العمل أمران ّ
و"صياغة النظريات" يف العلوم االجتامعية؛ ليس ألنه سيصبح من
املمكن تطبيق الفرضية عىل نحو شامل لتوقع األحداث االجتامعية

مثلام يظهر يف الشكل ( ،)2فإن الدولة (أ) قد متتلك موارد متعددة
أو مصادر متعددة للقوة الناعمة ،وهي ليست محصورة ،بطبيعة
الحال ،يف الجاذبية الثقافية ،أو العظمة االقتصادية ،أو إغراء
املؤسسات السياسية ،أو الرباعة والدهاء الدبلومايس .وهذه املوارد
قد ترتك تأث ًريا يف النخبة السياسية ،ومجموعات املصالح ،ولدى العا ّمة
أيضً ا يف الدولة (ب) .وإذا ما افرتضنا أ ّن السياق الدويل يخ ّول الدولة
معي ،فإن صورة الدولة (أ)
(أ) استخدام قوتها الناعمة يف سياق ّ
وسمعتها وتأثريها وشهرتها سيُنظر إليها كلّها عىل نحو إيجايب يف
الدولة (ب) ،وهذا األمر سيسمح للفاعلني السياسيني يف الدولة (ب)
بالوقوف إىل جانب توجهات الدولة (أ) ورؤاها وقيمها ،وسيتم تظهري
ذلك من خالل عملية صنع القرار(.((6
يف هذه الحالة ،نستطيع القول إ ّن الدولة (أ) استطاعت أن ت ُحقّق
املخرجات التي تريدها أو تناسبها إذا ما دفعت سياستها الدولة
مثل ،أو
(ب) إىل تقديم الدعم املبارش لها؛ يف السياسة الخارجية ً
تصب يف مصلحتها ،أو إذا دفعت هذه
يف السياسات األخرى التي ُّ
السياسات الدولة (ب) إىل النظر إىل الدولة (أ) عىل أنّها امللهم أو
القائد ،ويف الحاالت القصوى يتحول ذلك إىل مصدر إضايف من مصادر
61 Yanzhong Huang & Sheng Ding, "Dragon's Underbelly: An Analysis of
China's Soft Power," East Asia, vol. 23, no. 4 (Winter 2006), p. 25.
62 Ibid.
63 Ibid.
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الشكل ()2
مخطط لرشح آلية عمل "القوة الناعمة"

اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺪوﱄ
ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﻮة
اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ )أ(

اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن
ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ )ب(

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ )ب(

ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ )ب(
ﻟﺼﺎﻟﺢ )أ(

املصدر :املرجع نفسه.

مستقبل( .((6ويف املقابل،
ً
القوة الناعمة للدولة (أ) ميكن استخدامه
إذا كانت مخرجات الدولة (ب) ليست يف صالح الدولة (أ) ،فإن
عىل الدولة (أ) بذل املزيد من الجهود لتحسني عنارص قوتها الناعمة
وعالقتها الدبلوماسية مع الدولة (ب).
املبسط وأدخال عليه
ط ّور الباحثان زن يل وفرنر وورم هذا النموذج ّ
تعديالت أخرى ،واعتربا ،استنا ًدا إىل االجتهادات التي بذلت يف هذا
اإلطار ،أ ّن يف إمكان القوة الناعمة للدولة (أ) استهداف ثالثة مستويات،
عمو ًما ،يف الدولة األخرى (ب) .فقد تستهدف القوة الناعمة النخبة
السياسية يف املستوى العايل ،وقد تستهدف مجموعات املصالح يف
املستوى املتوسط ،أو قد تستهدف الطبقة العامة أو عامة الشعب
َ
كل
استهداف ّ
يف املستوى األدىن( .((6لكن ال يشء مينع ،بحسب رأينا،
مستوى من هذه املستويات عىل حدة أو املستويات جميعها يف
الوقت نفسه .وعىل الرغم من أ ّن منوذجهام حوى بعض التحديثات
الق ّيمة ،فإنّهام أخطآ يف املزج بني العنارص واألدوات بإدخالهام "اإلغراء
االقتصادي" إىل قامئة مصادر القوة الناعمة (كام سبق أن ذكرنا)،
رشا ،والحاالت
ث ّم إنهام مل يحددا الحاالت التي يكون فيها التأثري مبا ً
64 Ibid.
65 Li & Worm, pp. 11-12.

التي يكون فيها غري مبارش يف الدولة (ب) ،وكذلك األمر بالنسبة إىل
مخرجاتها ،وهو ما قمنا بإضافته (الشكل .)3
من النقاط امله ّمة التي تجدر اإلشارة إليها يف هذا املقام أ ّن معظم
أساسا
أدبيات الق ّوة الناعمة وآلية عملها ودائرة تأثريها إمنا تركّز ً
عىل األنظمة الدميقراطية .لذلك ،يُطرح السؤال :كيف يكون األمر
يف حال وجود انفصال بني النخب السياسية وبني جامعات املصالح
وبني العا ّمة يف الدولة املستهدفة؟ كيف للقوة الناعمة أن تعمل يف
هذه الحالة؟ وما آلية عملها؟ وما املخرجات التي سترتتّب عليها؟
وكيف ذلك؟ تفرتض الكتابات السابقة املتعلّقة باملفهوم وآليات
العمل انسجا ًما بني مختلف املستويات يف الدولة (ب) بحيث يرتبط
وصول يف النهاية إىل عملية صنع القرار .لكن األمر
كل مستوى باآلخر ً
ال يتم عىل هذا النحو إذا كانت الدولة املستهدفة بالقوة الناعمة
أي الدولة (ب) دولة غري دميقراطية؛ أي أوتوقراطية أو شمولية أو
تابعة ألي منوذج آخر .ويف مثل هذه الحالة ،نعتقد أنّه توجد ثالثة
سيناريوهات عىل األقل(:((6
 66جرى تطوير هذا السيناريو بعد النقاش املتعلق بأطروحة الدكتوراه .ينظر :عيل باكري،
"مستقبل الصني يف النظام العاملي :دراسة يف الصعود السلمي والقوة الناعمة" ،أطروحة
دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة بريوت العربية ،بريوت.2016 ،
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الشكل ()3
مخطط لرشح آلية عمل "القوة الناعمة"

ﻣﺼﺎدر
اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ
ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ )أ(

ﺗﺄﺛري ﻣﺒﺎﴍ

اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

• ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎلٍ :
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

• ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ:
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺼﺎﻟﺢ

اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

• ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ:
اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎم

• اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
• اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
• منﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
• اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن
ﻟﻠﺪوﻟﺔ )ب(

• اﻟﺼﻮرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ
• ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى

ﺗﺄﺛري ﻣﺒﺎﴍ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ )ب(

ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ )ب(
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ )أ(

ﺗﺄﺛري ﻏري ﻣﺒﺎﴍ
املصدر :املرجع نفسه.

الشكل ()4
مخطط لرشح آلية عمل "القوة الناعمة" يف السيناريو الثاين

ﻣﺼﺎدر
اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ
ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ )أ(
• اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺪوﻟﺔ )ب( ﻟﺼﺎﻟﺢ )أ(

• اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
• منﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
• اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﻮن
ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ )ب(
اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
)ﺿﻐﻂ(

أدوات اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ

• اﻟﺼﻮرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎم

• ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى

املصدر :املرجع نفسه.
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السيناريو األول :أن تكون النخبة الحاكمة وعا ّمة الناس يف الدولة
(ب) عىل املوقف نفسه من التأثري الذي ترتكه فيهم القوة الناعمة
للدولة (أ) .وحينئذ ،ال توجد مشكلة؛ فقد ينطبق ما قيل سابقًا حول
طريقة عمل الق ّوة الناعمة بطريقة أو أخرى عىل هذا النموذج.
السيناريو الثاين :أن تكون النخبة الحاكمة يف الدولة (ب) ،عىل عكس
موقف العا ّمة متأثرة بالقوة الناعمة للدولة (أ) .ويف هذه الحالة،
ستظل الدولة (أ) تستفيد من تأثريات القوة الناعمة الخاصة بها عرب
املخرجات التي ستقوم النخبة الحاكمة يف الدولة (ب) بتظهريها
لصالحها ،كام قد تقوم النخبة الحاكمة يف الدولة (ب) مبحاولة
تسويق تأثريات القوة الناعمة يف العا ّمة لديها ،أو حتى إجبار العا ّمة
عىل تق ّبل ذلك (الشكل .)4
السيناريو الثالث :أن تكون العا ّمة يف الدولة (ب) ،عىل عكس
موقف النخبة الحاكمة ،متأثرة بالقوة الناعمة للدولة (أ) .ويف هذه
الحالة فإن مخرجات تأثريات الق ّوة الناعمة ستكون داخلية؛ بحيث
قد تضغط العا ّمة (بحسب مدى درجة التأثر بالقوة الناعمة) عىل
النخبة الحاكمة يف محاولة لتعديل موقفها لصالح الدولة (أ) أو قد
تطيح بها .وهنا تكون مفاعيل القوة الناعمة داخلية ،وقد تؤدي إىل
إطاحة النظام (الشكل .)5

سابعا :حدود الق ّوة الناعمة
ً
إ ّن القوة الناعمة ال متتلك قدرة تأثري مطلقة ،عىل الرغم من املزايا
التي تتمتّع بها ،شأنها يف ذلك شأن سائر أنواع الق ّوة .عالو ًة عىل ذلك،
الرضوري أن تنجح القوة يف
يجب أن نأخذ يف الحسبان أنّه ليس من
ّ
تحقيق أهدافها عىل الدوام حتى لو كان ٌ
طرف ما ميتلك ما يعتقد أنّها
ق ّوة كافية إلنجاز أهدافه أو الحصول عىل النتائج التي يريدها؛ إذ
توجد العديد من العنارص والعوامل التي ميكنها أن تح ّد من قدرات
القوة ،وهذا ينطبق عىل القوة الناعمة أيضً ا .وبالرغم من املحاوالت
التي بذلت لقياس الق ّوة الناعمة أو تقييم فعاليتها أو تصنيف الدول
التي متتلكها ،فإ ّن مسألة قيام الق ّوة بقيت تشكّل إشكالية كربى يف
املطلق ،ولعل هذا ما جعل الواقعيني الذي يعتمدون عىل القيام
بالقياس الك ّمي غالبًا لتقييم حجم الق ّوة ومدى فعاليتها يقلّلون من
تظل
شأن الق ّوة الناعمة ودورها وتأثريها وفعاليتها .وعىل كل حالّ ،
وتظل حدود لها وملا
الق ّوة الناعمة ق ّو ًة غ َري مطلقة وصعبة القياسّ ،
ميكن أن تحقّقه ،ومن املهم معرفتها وفهمها أل ّن ذلك يساهم ،يف
نهاية املطاف ،يف إتقان كيفية استخدامها وتوظيفها األمثل ،ولعل
أه ّمها ما ييل:

الشكل ()5
مخطط لرشح آلية عمل "القوة الناعمة" يف السيناريو الثالث

ﻣﺼﺎدر
اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ
ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ )أ(
• اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
• اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﻮن
ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ )ب(
أدوات اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ

• منﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
)ﺿﻐﻂ(

• اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
• اﻟﺼﻮرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ
• ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى

اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎم

املصدر :املرجع نفسه.
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يوجد تناقض بني أقوال الدولة وأفعالها ،أو بني سلوكها يف الداخل
وسلوكها يف الخارج ،فإ ّن ذلك قد يؤث ّر سلبيًّا يف صدقيتها؛ ومن
ث ّم يح ّد من ق ّوتها الناعمة ومن قدرتها عىل تحقيق أهدافها عىل
النحو املطلوب.

 .1طبيعة القوة الناعمة التفاعلية
وصدقية الطرف الذي يمتلكها
يقول أرسطو إ ّن ف ّن الخطابة يتضمن ثالثة عنارص ،هي :شخصية
املتح ّدث ،والحالة الذهنية للجمهور املستمع ،ونوعية الخطاب
املو ّجه إليهم( .((6ومن بني هذه العنارص ،تحتل شخصية املتحدث
املوقع األهم .وليس رأي املتحدث الشخيص يف نوعيّة كالمه ،بل
إ ّن الشأن يف تص ّور الجمهور لصدقية كالمه( .((6فإذا قام الجمهور
شخصا ذا صدقية ،فإن قدرته عىل جذب
بتعريف املتحدث بوصفه ً
االنتباه واإلعجاب واإلقناع ستكون أسهل .وهذه الطبيعة التفاعلية
للخطاب التي تح ّدث عنها أرسطو بني الخطيب والجمهور تنطبق
أيضً ا عىل القوة الناعمة .فالقوة الناعمة عالقة تفاعلية بني امل ُص ّنع أو
امل ُو ّجه من جهة ،وبني املتلقي أو امل ُسته َدف من جهة أخرى؛ إذ إ ّن
اإلقناع هو جوهر القوة الناعمة( ،((6وصدقية الجهة املمتلكة للق ّوة
الناعمة بالنسبة إىل الطرف املُتَلقي أو امل ُسته َدف تع ّد أم ًرا أساس ًّيا،
وهي التي ستُح ّدد بدورها مدى الفعالية والتأثري الذي سترتكه القوة
الناعمة .فالقوة الناعمة ترتكز عىل مدى قدرة الدولة عىل استاملة
الطرف امل ُسته َدف بدلً من إجباره بالقهر أو اإلكراه( .((7فإذا كان
 67ينظر :أرسطوطاليس ،الخطابة :الرتجمة العربية القدمية ،حققه وعلق عليه عبد
الرحمن بدوي (الكويت :وكالة املطبوعات؛ بريوت :دار القلم ،)9197 ،ص .12
68 Brantly Womack, "Dancing Alone: A Hard Look at Soft Power," The
Asia Pacific Journal: Japan Focus, vol. 3, no. 11 (November 2005), accessed
on 30/11/2021, at: https://bit.ly/3DDMmte
 69رغم ذلك نعتقد أ ّن املستهدف قد ال يكون يف كل الحاالت مقتن ًعا ،ولكن قد يكون
ُمعجبًا أو مشدودًا.
70 Edward F. Hwang, "China's Soft Power and Growing Influence in
Southeast Asia," Master of Arts in Security Studies, Naval Postgraduate
School, Monterey, California, March 2008, p. 22.

 .2رأي اآلخر وموقفه من الق ّوة الناعمة
متتلك الق ّوة الناعمة طبيعة تفاعلية ،كام سبق أن ذكرنا ،ولذلك فإ ّن
مهم.
موقف اآلخر ونظرته إىل الطرف الذي ميتلكها يؤديان دو ًرا ًّ
فبعي ًدا عن مسألة الصدقية ،فإ ّن ما يَعتقده الطرف اآلخر مه ٌّم .وإذا
أردنا استخدام القوة الخشنة أو الصلبة النتزاع يشء من الطرف
اآلخر ،فحينئذ ال ته ُّم صورتُه عن الطرف األول أو ما يعتقده عنه،
لكن املسألة بالنسبة إىل القوة الناعمة مختلفة ،وهي أشبه بـ "رقصة"
تحتاج إىل رشيك(.((7
 .3المستوى الذي تستهدفه الق ّوة الناعمة
توجد ،عادةً ،ثالثة مستويات رئيسة ميكن أن تستهدفها الدولة (أ)
بالق ّوة الناعمة يف الدولة (ب) ،كام سبق أن رشحنا .ومن الطبيعي
ضمن هذه املستويات أن يكون املستوى األول الذي يتضمن النخب
السياسية هو األكرث تأث ًريا وفاعلية يف تظهري ُمخرجات سياسية رسيعة
أو مبارشة لصالح الدولة (أ) ،مقارن ًة مبجموعات املصالح أو بعامة
الشعب .لك ّن ذلك ال يلغي أهمية املستويات األخرى ،وإن كانت
تعمل بوترية أقل أو أبطأ أو أخف .فاملصالح ،التي تضم مجموعات
األعامل واملجموعات اإلثنية واالتحادات التجارية واملنظامت غري
الحكومية ،وغريها ،قد تتمتع بقدرة جيدة عىل التأثري يف النخبة
السياسية أو يف مفاتيح صنع القرار يف الدولة ،عىل نحو يتيح تظهري
معي يف
مخرجات لصالح الدولة (أ) .كام تستطيع العا ّمة ترك تأثري ّ
عملية صنع القرار من خالل الرأي العام ،واملظاهرات ،واالستفتاءات،
تصب ،يف النهاية ،يف السياق نفسه
وغريها من الطرق ،بطريقة
ّ
املذكور من قبل.
 .4البيئة التي تعمل فيها الق ّوة الناعمة
تؤ ّدي البيئة التي يجري فيها استخدام القوة الناعمة دو ًرا أيضً ا
يف الحد من قدرتها أو زيادتها .وعىل سبيل املثال ،فإن استخدام
الدبابات يف الوحل أو يف أرض وعرة ليس كاستخدامها يف سهل أو
أرض مستوية ،عىل الرغم من أ ّن الدبابة عنرص ثابت يف كل املعطيات
يف املواضع املذكورة .ث ّم إنه ال ميكن استخدام الدبابة يف السامء أو
71 Joseph S. Nye, Soft Power and Public Diplomacy, Lecture at the British
Council, London, 20/1/2010, p. 4.

 ددعلالا  53ددعلاا 9 -

80

دلجملا  53 -ددعلادعلا

Issue 53 - Volume 9 - November 2021

الفضاء ،بل عىل األرض فقط .وهذه املعايري تنطبق أيضً ا ،وإن بفارق
ملحوظ ،عىل استخدامات القوة الناعمة؛ إذ يجب أن تكون البيئة
والظروف املحيطة بها مناسبة الستخدام هذا النوع من الق ّوة ،مثلام
يجب أن تكون األهداف املرج ّو تحقيقها واقعية ومعقولة .فعىل
سبيل املثال ،ال ميكن احتالل بلد ما عرب القوة الناعمة.

 .5استراتيجية استخدام الق ّوة الناعمة
يُفرتض ّأل يقترص األمر عىل املستوى األول (أي مستوى املوارد
واملصادر الذي رشحناه سابقًا) ،حتى تجري االستفادة من القوة
الناعمة؛ إذ يجب االستفادة من توظيف األدوات والعنارص الخاصة
بالقوة الناعمة من خالل سياسة عامة  -أو اسرتاتيجية حكومية -
تالحظ هذا األمر وتوليه أهمية وعناية .ويف كثري من األحيان قد ال
تكون االسرتاتيجية مالمئة ،أو قد تفشل يف توظيف األدوات واملوارد
الخاصة بالقوة الناعمة.
 .6البراعة في استخدام الق ّوة الناعمة
للقوة ،سواء كانت صلبة أو ناعمة ،إيجابيات وسلبيات .فاستخدام
قدر كبري من أي نوع من أنواع القوة يخلق األعداء ويولّد املقاومة
والصد .ومثلام قد يولّد استخدام قدر كبري من القوة الصلبة عىل
بدل من الخضوع ،فإن استخدام قدر كبري من
سبيل املثال املقاومة ً
القوة الناعمة قد يولّد ،من خالل املنطق نفسه ،االستياء واالمتعاض
بدل من االنجذاب واالستاملة(.((7
والغضب ً

خاتمة
مع أ ّن مفهوم الق ّوة يُعترب من املفاهيم املركزية يف حقل العالقات
الدولية ،فإ ّن الجدل حول تعريف الق ّوة وماهيتها وخصائصها ال يزال
قامئًا .ويف هذا املجال ،ال يوجد تعريف مو ّحد يجمع عليه الباحثون؛
وهذا يف ح ّد ذاته مؤرش إضايف ّ
دال عىل أ ّن مفهوم الق ّوة سيبقى
موضو ًعا للنقاش ،ال سيام يف حقل العالقات الدولية ومفهوم الق ّوة
أخص .فعىل الرغم من مرور حواىل أربعة
الناعمة أيضً ا عىل نحو ّ
عقود عىل طرح مصطلح "الق ّوة الناعمة" ،وحواىل  17عا ًما عىل
كتاب ناي القوة الناعمة :وسيلة النجاح يف السياسة الدولية ،ال يزال
محل اهتامم كبري من الباحثني والفاعلني املعنيّني يف املجتمع
املفهوم ّ
الدويل .وعىل املستوى البحثي ،يُع ّد مقال ناي العلمي املنشور يف
دليل آخر
شباط /فرباير  2021بعنوان القوة الناعمة :تط ّور املفهوم ً
خصوصا،
عىل ديناميكية مفهوم الق ّوة عمو ًما ،ومفهوم الق ّوة الناعمة
ً
72 Hwang, p. 24.

وهذا يعني أنّه ال يزال مث ّة ما سيقال عن املفهوم وما س ُيناقش عىل
مستوى اإلنتلجنسيا واألكادمييا عىل حد سواء.
أ ّما عىل املستوى العميل ،فإ ّن تراجع االهتامم بالق ّوة العسكرية
الصلبة ،أو االعتامد عليها ،كوسيلة وحيدة وشبه حرصية لتحقيق
أهداف الدولة املعن ّية يف السياق الدويل ،مقابل صعود االهتامم
خاصة لدى الدول الصغرية،
بالق ّوة الناعمة لدى الفاعلني الدولينيّ ،
نسب ًّيا ،التي متتلك قدرات ما دون عسكرية ف ّعالة  -سياسية أو
دبلوماسية أو اقتصادية  -والقوى الصاعدة التي تريد أن تعطي
وزنًا و /أو دو ًرا أكرب للق ّوة الناعمة يف ميزان ق ّوتها الشاملة ،يبقى
مفهوم الق ّوة الناعمة حيويًّا ويف صلب التفاعالت الدولية .لكن يف
املقابل ،وبسبب طبيعة الق ّوة الناعمة الرخوة وغري القابلة للقياس
الكمي ،قد يعني املفهوم نفسه أشياء مختلفة لع ّدة فاعلني ،أو قد
ّ
يتغي أو يتك ّيف مع توجهات الدولة املعن ّية أو الجمهور املستهدف.
ّ
فعىل سبيل املثال ،أوضح ناي للطلبة ،يف إحدى محارضاته ،يف جامعة
صينية ،أ ّن التضييق عىل املجتمع املدين قد يؤدي إىل نتائج سلبية،
مش ًريا إىل حالة الفنان الصيني آي ويوي  .Ai Weiweiوما إن انتهى
من محارضته ،حتى اعتىل عميد الكليّة املنصة وقال" :نحن سعداء
بوجود الربوفيسور ناي هنا ،لكن يجب أن تدركوا أيها الطالب أن
استخدامه مفهوم الق ّوة الناعمة سيايس عىل نحو مفرط ،ونحن نفضل
قرصه عىل القضايا الثقافية"( .((7لكن الضبط النظري ملفهوم الق ّوة
الناعمة يساهم ،من دون شك ،يف وضع أُط ٍر أكرث وضو ًحا ورصامة يف
ما يتعلق بتعريف املضمون وطريقة عمله.
وعي عميق بطريقة تشكّلها ،ورضورة
إ ّن الق ّوة الناعمة تحتاج إىل ٍ
التفريق  -كام ت ّم إيضاحه سابقًا  -بني الق ّوة ومصادر الق ّوة وأدوات
الق ّوة .وتتطلب هذه الق ّوة أيضً ا إدراكًا جيّ ًدا لطبيعة عملها ،وكيفيّة
توظيفها ،ومدى فعاليتها ،وحدود تأثريها .إ ّن الق ّوة الناعمة تحتاج
ٍ
ونفس طويل ،فمراكمتها تتطلّب ص ًربا ،وتوظيفها
إىل استثام ٍر كبري
يفرض وجود اسرتاتيجية ،واملالحظة األهم التي يجب إدراكها هي
طويل .فعالو ًة عىل ما ناقشناه يف هذه
أ ّن هذه الق ّوة تأخذ وقتًا ً
الدراسة ،يف ما يرتبط بهذا السياق تحدي ًدا ،يكمن اإلسهام األسايس
خاصة
لهذه الدراسة يف إضافة بُعد جديد آللية عمل الق ّوة الناعمةّ ،
إذا كانت الدولة املستهدفة بالقوة الناعمة دولة غري دميقراطية؛ أي
أوتوقراطية أو شمولية ،أو تابعة ألي منوذج آخر ،وهو بُعد ال يزال
قابل الستيعاب املزيد من األفكار والنقاشات ،ورمبا كان ما مل يُقَل فيه
ً
مم قيل فيه حتى اآلن.
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:القانون الدستوري وشرعنة النظام السياسي بالمغرب
قراءة من منظور السوسيولوجيا السياسية
Constitutional Law and Legitimization of the Political System in
Morocco: A Political Sociology of Science

نحاول في هذه الدراسة النظر في مساهمة القانون الدستوري في شرعنة النظام السياسي
 نتنــاول القانــون، ألجــل ذلــك. مــن منظــور السوســيولوجيا السياســية للعلــوم،المغربــي
َ الم
شــر ِعن فــي عالقتــه بالصــراع الذي عرفــه الحقل العلمــي للقانون الدســتوري
ُ الدســتوري
تحول بنية هذا الحقل العلمي
ّ  أفضى إلى، وهو صراع بين الباحثين،حول السلطة المعرفية
التحول فــي أعقاب "الثــورة المحافظة" التــي أحدثها باحثون شــباب
 وقــد جــاء هــذا.ووجهتــه
ُّ
ُّ  من خالل،مغاربة في حقل علمي تابع للحقل السياســي
 إن.تمثلهم لمملكة الدســتوريين
 ســاهم،ســتتحول إلى حقل مهيمن
مضادا
هذه الثورة التي تشــكلت في الثمانينيات حق ًلا
ً
ّ
ُّ
ً
َّ
 من خالل إنتاج مســلمات دســتورية جرى بثها،مســاهمة ب ّينة
في شــر َعنة النظام السياســي
، بوســاطة التأليف في الفقه الدســتوري،ســيحولها
وتكريســها عبــر الدرس الدســتوري الذي
ّ
." أصبح بمنزلة "هابيتوس، إلى أمر مألوف،والتأطير األكاديمي
َّ :كلمات مفتاحية
، الدستورانية، القانون الدستوري، النظام السياســي المغربي،الشــرعنة
.هابيتوس
This article is an attempt to study the legitimization of the Moroccan political
system by constitutional jurisprudence, considered as a concrete process within
the science of constitutional law, and a social field that has witnessed struggles
over epistemic authority. The structure and dynamism of this scientific field,
and the appropriate political context, led to its transition from profane thought
to traditionalism in the wake of the conservative revolution spearheaded by
moroccan young researchers. This revolution, which constituted the kingdom of
the constitutionalists, will shift from a counter field to a hegemonic one. This
enabled the pioneers of traditionalism to participate in the process of legitimizing
the political system in Morocco, through the production of constitutional
documents broadcast and infused in symbolic violence through the constitutional
lesson that will turn them, with the backing of the constitutional document and
academic mentoring, into a scientific habitus.
Keywords: Legitimization, Political System in Morocco, Constitutional Law,
Constitutionalism, Habitus.
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مقدمة
تركز أغلب الدراسات املهتمة باألنظمة السياسية((( عىل رشعية هذه
األنظمة ،من دون االهتامم كث ًريا بطريقة اكتسابها هذه املرشوعية(((،
بحيث اعتمد أغلبها عىل األمناط املثالية التي طورها ماكس فيرب
 ،(((Max Weberوالتي ظل الباحثون يرددونها حتى بعد أن باتت
متجا َوزة((( .وبذلك ،تسقط هذه األعامل يف نزعة معيارية؛ ألنها تعترب
"الرشعية العقالنية" منوذ ًجا يُحتذى((( .تتجىل هذه النزعة بوضوح أكرب
يف األبحاث التي تهتم باألنظمة السلطوية التي تدرس الرشعية من
زاوية الخصاص والعجز والتأخر((( .ينطبق هذا األمر عىل الدراسات
املخصصة للنظام السيايس املغريب التي تركز عىل مسألة مرشوعية.
فاألعامل املخصصة لهذا املوضوع تتوزع بني اتجاهني :اتجاه يقوم
بتعداد مصادر رشعية النظام السيايس ِ
بح ّس مرش ِعن((( ،واتجاه
ينزعها عنه ِ
املخصصة لفهم
بح ّس نضايل ،وهو تَقاطُب جعل األعامل
َّ
(((
رشعنة النظام السيايس املغريب نادرة ؛ ما يستدعي ،من الناحية
املنهجية ،االهتامم بدراستها.
 1عـ َّرف دافيد إستون النظام السيايس بصفته مجموعة من التفاعالت التي يجري
بواسطتها توزيع أشياء ذات قيمة يف املجتمع ،باستخدام السلطة .ينظر:
David Easton, Analyse du système politique (Paris: Armand Colin, 1974), p. 23.
2 Jacques Lagroye, "La légitimation," in: Madeleine Grawitz & Jean Leca
(eds.), Traité de science politique, vol. 2 (Paris: PUF, 1985), p. 401.
 3ماكس فيرب ،رجل العلم ورجل السياسة ،ترجمة نادر ذكرى (بريوت :دار الحقيقة،
 ،)1982ص .48-47
4 Mattei Dogan, "La légitimité politique: Nouveauté des critères,
anachronisme des théories classiques," Revue internationale des sciences
sociales, vol. 196, no. 2 (2010), p. 21.
املؤسسة
تنطلق هذه األعامل يف دراستها لظاهرة الرشعية من السؤال التايل :ما املبادئ ِّ
لرشعية نظام سيايس؟ ينظر.Lagroye, p. 401 :
5 Ibid.
6 Karine Gatelier & Marc Veleri, "Les stratégies de légitimation dans
les régimes autoritaires: Perspectives comparées," Revue internationale de
politique comparée, vol. 19, no. 4 (2012), p. 8.
أكد جون خوان لينز أنه ليس هناك أنظمة سياسية مرشوعة جوهريًا ،وعىل نح ٍو خالد .يف
املقابل ،ليس هناك إال احتامل ضعيف لوجود أنظمة غري مرشوعة كليًّا ترتكز ،كلّيًا ،عىل
العنف .ينظر:
Juan J. Linz, Régimes totalitaires et autoritaires (Paris: Armand Colin, 2006), p. 66.
 7يدخل يف هذا اإلطار تعداد محمد بردوزي لعرشة مصادر لرشعية امل َلكية املغربية
املتمثلة يف :الرشعية التاريخية ،واالجتامعية ،والتعاقدية ،والوطنية ،والدستورية،
والكاريزماتية ،والتنموية ،والدينية ،والنسب الرشيف .ينظر:
Mohamed Berdouzi, Destinées démocratiques: Analyse et prospective du
Maroc politique (Rabat: Renouveau, 2000), p. 19.
8 John Waterbury, "La légitimation du pouvoir au Maghreb: Tradition,
protestation et répression," Annuaire de l'Afrique du Nord, vo1. 3 (1977),
accessed on 1/11/2021 at: https://bit.ly/3mZ9FZf
خصص محمد الطوزي مبحثًا يف كتابه لحقوقيي النظام ورشعنة امل َلكية ،ينظر :محمد الطوزي،
امللكية واإلسالم السيايس يف املغرب (الدار البيضاء :منشورات الفنك ،)2001 ،ص .88-84
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الشعنة ،لدى جاك الكروي ،عىل مجموع العمليات
يحيل مفهوم َّ
مقبول ومرغوبًا فيه(((،
ً
واملربرات التي تجعل وجود السلطة السياسية
يحتل فيها العلم مكانة مهمة يف املجتمعات الحديثة .وهو ما يفرس
اللجوء إليه لرشعنة األنظمة السياسية( .((1وقد أفىض هذا األمر إىل
تحويل العلم ،بحسب يورغن هابرماس ،إىل قوة إنتاج سياسية(.((1
أما بالنسبة إىل املغرب ،فرغم أن هذا العلم مل يتحول بعد إىل قوة
إنتاج سياسية ،فقد جرى اللجوء إليه للمساهمة يف رشعنة النظام
مستقل عن الحقل
ً
السيايس ،من خالل الفقه الدستوري الذي مل يعد
السيايس ،بسعيه الحثيث لتجاوز التناقض بني الشكل الدستوري
للملكية املغربية ومضمونها السلطوي(.((1
نحاول يف هذه الدراسة النظر يف مساهمة علم القانون الدستوري
يف مسلسل رشعنة النظام السيايس املغريب ،بحيث نتجاوز ،يف تناولنا
املوضوع ،عرض متون الفقه الدستوري املرش ِعن( ،((1بالرتكيز عىل علم
حقل اجتامع ًيا( ،((1من زاوية مساهمته
القانون الدستوري ،بصفته ً
امللموسة يف مسلسل الرشعنة ،وذلك بكشف ميكانيزماته وتحليلها،
من خالل اإلجابة عن اإلشكالية التالية :ملاذا ساهم علم القانون
الدستوري يف رشعنة النظام السيايس املغريب؟ وكيف؟
9 Lagroye, p. 402.
10 Jurgen Habermas, La technique et la science comme idéologie, JeanRené Ladmiral (trad.) (Paris: Gallimard, 1973), p. 120.
11 Ibid., p. 75.
12 Michel Camau, Pouvoir et institutions au Maghreb (Tunis: Cérès
Productions, 1978), p. 92.
 13يحيل مفهوم الفقه القانوين ،بحسب جريارد كورنو ،عىل أربع دالالت :الداللة األوىل:
رأي َع َّب عنه أساتذة القانون ،أو حتى الذين يكتبون يف املجال القانوين من دون تدريسه؛
الداللة الثانية :مجموع املؤلفات القانونية؛ الداللة الثالثة :مجموع مؤلفي الكتب القانونية؛
معب عنه يف مسألة قانونية خاصة .هذه الداللة تحيل عىل
الداللة الرابعة ،والضيقة ،رأي ّ
النقاش والحجاج الذي جرى تطويره بخصوص مؤسسة أو مشكل قانوين.
Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 7ème ed. (Paris: PUF, 2005).
أما جاك شوفالييه ،فاعترب أن الفقه القانوين يحيل يف الوقت نفسه عىل نشاط مرتبط باملعرفة
القانونية ،وعىل املهنيني املتخصصني يف مامرسة هذا النشاط ،وعىل اآلراء التي صاغوها .ينظر:
Jacques Chevallier, "La fin des écoles?" Revue du droit public et de la
science politique en France et à l'étranger, no. 3 (1997), p. 680, accessed on
30/11/2021, at: https://bit.ly/3ocgExG
أما محمد أتركني فقد أخذ يف كتابه مبفهوم واسع للفقه ،برتكيزه عىل مضمونه بدلً من منتجيه
أو دعامات بثه ،ككتابة تساهم يف نقاش األفكار والحجج القانونية ،ينظر :محمد أتركني،
مباحث يف فقه الدستور املغريب (سال :مطبعة شمس برينت.)2020 ،
 14الحقل العلمي ،بالنسبة إىل بيري بورديو ،هو فضاء للرصاع من أجل احتكار السلطة
العلمية ،من جهة ،والسلطة االجتامعية ،املرتبطة بها ،من جهة أخرى .ينظر:
Pierre Bourdieu, "Le champ scientifique," Actes de la recherche en sciences
sociales, vol. 2, no. 2-3 (June 1976), p. 89.
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لإلجابة عن هذه اإلشكالية سنوظف مقاربة( ((1السوسيولوجيا
السياسية للعلوم(،((1
خصوصا السوسيولوجيا البنائية( ،((1التي تقدم
ً
مفاتيح لتحليل ظاهرة توظيف العلم ،بصفته بناء اجتامعيًا ،يف
رشعنة األنظمة السياسية( .((1يسمح هذا االختيار املنهجي بوضع
الظاهرة العلمية يف عالقة مع السلطة السياسية والهيمنة ،باالنفتاح
عىل السوسيولوجيا السياسية( ،((1وباقرتاح الفرضيات التالية:
•الفرضية األوىل :عرف الحقل العلمي للقانون الدستوري
دينامية ناتجة من الرصاع عىل السلطة العلمية من أجل القيام
بوظيفة الرشعنة.
•الفرضية الثانية :يوظّف الحقل الدستوري ِ
آليات الحقل العلمي،
إلعادة إنتاج املسلَّامت الدستورية ململكة الدستوريني.
سنجيب عن هذه اإلشكالية يف مبحثني رئيسني ،تتفرع عنهام
نقا ٌط فرعية.

ً
أوال :الحقل العلمي للقانون الدستوري
َ
وشرعنة النظام السياسي :لحظة
التشكل ودينامية إعادة التشكل
حقل اجتامع ًيا يف املغرب عىل
جرى تأسيس علم القانون الدستوري ً
أيدي أساتذة القانون الدستوري الفرنسيني .وقد كان هذا الحقل،
وما زال ،يف وضعية تبعية للحقل السيايس .وستؤث ّر هذه التبعية يف
بنية هذا الحقل العلمي ونشاطه ،وستفيض به إىل القيام بوظيفة
الرشعنة .وسيعرف هذا الحقل العلمي ،يف مساهمته يف مسلسل
تحول بانتقاله من اللَّ ُدنية يف لحظة التشكل إىل التقليدانية
الرشعنةً ،
يف لحظة إعادة التشكل.
 15حول مقاربة سوسيولوجيا العلوم ،ينظر الفصل األول من كتاب :ميشال دوبوا ،مدخل إىل
علم اجتامع العلوم ،ترجمة سعود املوىل (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،)2008 ،ص .110-23
 16ينظر بهذا الخصوص:
Scott Frickel & Kelly Moore, The New Political Sociology of Science:
Institutions, Networks, and Power (Madison: University of Wisconsin Press,
2006), p. 487.
17 Bourdieu, p. 89.
18 Frédéric Nicolas, "Pour une nouvelle sociologie politique des sciences? A
propos de 'The New Political Sociology of Science: Institutions, Networks, and
Power,' de Scott Frickel & Kelly Moore," Politix, vol. 111, no. 3 (2015), p. 144.
19 Yann Bérard & Antoine Roger, "La sociologie politique peut-elle
rencontrer la sociologie des sciences?" Politix, vol. 111, no. 3 (2015), p. 12.

ُّ
تشكل حقل القانون الدستوري
.1
َّ
والشرعنة اللَّ ُدنية للنظام السياسي
بعد دخوله لعامل الدستورانية مع دستور  ،1962لجأ النظام السيايس
املغريب ،يف سعيه للرشعية ،إىل مجموعة من أساتذة القانون
الدستوري األجانب الذين سخّروا بحوثهم األكادميية ومحارضاتهم
إلضفاء الرشعية عليه( .((2وقد اشتهر منهم باحثون أمثال موريس
دوفرجي ،وبول شامربجا ،وكلود جريالد باالزويل ،وجان غارنيون،
وميشال رويس ،وجاك آفاي(.((2
ويف سعيه لرشعنة النظام السيايس املغريب ،ارتكز الفقه الدستوري
الفرنيس ،املهيمن عىل الحقل العلمي ،عىل نوعني من الحجاج :يتعلق
األول بالقطيعة التي أحدثها الدخول لعامل الدستورانية يف النظام
السيايس املغريب ،ويتعلق الثاين بالجمع بني آليات امللكية األوروبية
يف القرن التاسع عرش ودستور الجمهورية الخامسة .ويرى أصحاب
الحجاج األول أن اعتامد الدستور يف املغرب سيغري من طبيعة النظام
السيايس بإحداث قطيعة مع املايض السيايس .من مناذج هذا الحجاج
 20عبد اللطيف أكنوش ،واقع املؤسسة والرشعية يف النظام السيايس املغريب عىل مشارف
القرن ( 21الدار البيضاء :مكتبة بروفانس ،)1999 ،ص .89
 21من أمثلة تلك األعامل ،ينظر:
Maurice Duverger, "La nouvelle constitution marocaine," Confluent, vol. 27
(Janvier 1963); Paul Chambergeat, "Le referendum constitutionnel du 7
;décembre 1962," Annuaire de l'Afrique du Nord, vo1. 1 (1962), pp. 167-207
"Jacques Aveille, "Le Maroc se donne une monarchie constitutionnelle,
Confluent, vol. 27 (Janvier 1963); Jean Garagnon & Michel Rousset, Droit
administratif marocain (Rabat: Ed. La Porte, 1970); Claude Gérald Palazzoli,
Le Maroc politique: De l'indépendance à 1973 (Paris: Ed. Sindbad, 1974).
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قائل" :ها هي اإلمرباطورية الرشيفة العتيقة
عب عنه جاك أفاي ً
ما ّ
وها هو املغرب األقىص املشحون بالتاريخ قد اجتاز مرحلة جديدة يف
وجوده ال تقل أهمية عن اسرتجاعه االستقالل [ ]...ذلك أن الدستور
الذي تم إقراره باقرتاح من الحسن الثاين يف كانون األول /ديسمرب 1962
عظيم وقطيع ًة مدوية مع املايض السيايس واالجتامعي
يشكّل حدث ًا
ً
والنفيس للمغرب القديم"( .((2أما الحجاج الثاين ،فيتمثل يف ترويج
الباحثني الفرنسيني لفكرة أن الدستور املغريب هو تركيب يجمع بني
آليات امل َلكيات األوروبية يف القرن التاسع عرش ودستور الجمهورية
الفرنسية الخامسة ،أدى إىل تح ّول طبيعة النظام السيايس املغريب .يف
هذا اإلطار ،اعترب دوفرجي النظام السيايس املغريب "دوغولية وراثية
برملانية و'أورليانية' مبنية عىل تقليص مجال القانون ومنح رئيس
الدولة سلطات واسعة"( .((2عىل أن املستجدات السياسية التي عرفها
النظام السيايس املغريب مل تُ هل الحقل العلمي كث ًريا .فمع اإلعالن
عن حالة االستثناء سنة  ،1965عرف الحقل العلمي أزم ًة عجز عن
التعامل معها؛ ألنه كان غري قادر عىل رشعنة حالة االستثناء؛ ما حال
دون قيامه بوظيفة الرشعنة ،ليضطلع القضاء املغريب بهذا الدور .يف
مناسبة للتأكيد عىل
هذا اإلطار ،كانت قضية "مزرعة عبد العزيز" َ
الرشعية الدينية للنظام السيايس املغريب( .((2وقد عكست اجتهادات
املجلس األعىل للقضاء بداية التح ّول عىل مستوى نظام الرشعية؛ إذ
اعتمد املجلس عىل الفصل  19من الدستور الذي يحيل عىل نظرية
اإلمامة اإلسالمية( .((2وما يفرس اللجوء إىل االجتهاد القضايئ لرشعنة
النظام السيايس هو أن بنية القوى وموازينها داخل الحقل العلمي
للقانون الدستوري ،يف السبعينيات ،مل تسمح بإنتاج خطاب مرش ِعن
مالئم ملتطلبات الظرفية السياسية .دفع هذا العجز عن االستجابة
22 Aveille, p. 6.
23 Duverger, p. 70.
 24قضت الغرفة اإلدارية باملجلس األعىل بتاريخ  20آذار /مارس  1970يف الحكم املتعلق
بالرشكة الفالحية ملزرعة عبد العزيز بأن القرارات امللكية غري قابلة للطعن؛ ألن امللك ميارس
اختصاصاته الدستورية بوصفه أم ًريا للمؤمنني ،طبقًا للفصل  19من الدستور ،وهو ليس سلطة
إدارية ميكن للمجلس األعىل النظر يف طلبات الطعن فيها من أجل الشطط يف استعامل
السلطة ،بنا ًء عىل الفصل األول من ظهري  27أيلول /سبتمرب  ،1957امل ُ َنظِّم للمجلس األعىل.
ويعود هذا األمر ،بحسب حيثيات القرار ،إىل أن القضاء من وظيفة اإلمامة وأن األحكام
تصدر باسم امللك َوفقًا للفصل  83من الدستور ،مؤكدًا أن القرارات الصادرة عن امللك ال
ميكن إعادة النظر فيها باإللغاء ،بل باستعطاف صاحب الشأن ،وهو جاللة امللك .ينظر
نص القرار يف :اململكة املغربية ،مركز النرش والتوثيق القضايئ ،مجلة قضاء املجلس األعىل،
العدد  ،)1979( 15ص  ،71-69يفhttps://bit.ly/3grBPZ1 :
 25أحمد البخاري ،القانون اإلداري العميل (الرباط :مكتبة دار السالم ،)2002 ،ص .134
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مجموعة من الباحثني املغاربة يف الثامنينيات إىل القيام "بثورة
محافظة" ،متثلت فيام ميكن أن نطلق عليه "التقليدانية"(.((2

 .2مملكة الدستوريين" :الثورة المحافظة"
للتقليدانية والشرعنة
عجز األساتذة الفرنسيون عن رشعنة النظام السيايس املغريب ،يف
الوقت الذي لجأ فيه امللك الحسن الثاين إىل رشعيته الدينية لتدبري
األزمات يف الثامنينياتُ ،م ِ
حدث ًا بذلك أزم ًة سياسية ستفيض إىل أزمة
يف الحقل العلمي ،انعكست عىل الطلب األيديولوجي للمرحلة ،ما
استدعى توظيف الرشعية الدينية يف شكلها التقليداين .فبعد مرحلة
قصرية ،لجأ فيها النظام السيايس إىل القضاء والفقه اإلداريني ،بدأت
مالمح التقليدانية يف التشكل بصورة واعية مع باحثني شباب مغاربة
انتقدوا أعامل أساتذتهم( ،((2من خالل تبنيهم اسرتاتيجية تفكيكية
ثورية يف هذا املجال  ((2(Stratégie de subversionأفضت إىل
تشكيل حقل مضاد للحقل الدستوري املهيمن ،من خالل نقد األعامل
املهيمنة عليه .من مناذج هذه االنتقادات نقرأ ملحمد معتصم:
"ورغم اختالف املقرتبات بني الباحثني [ ]...فإن النتيجة تظل واحدة
وتتمثل يف تسجيل غياب املرجعية العربية اإلسالمية وطغيان املركزية
الغربية .واملالحظ أن هذا الطغيان ال يقترص عىل املدرستني الفرنسية
واألنجلوسكسونية ،بل إن النظرة املركزية األوروبية قد وجدت لها
امتدا ًدا حتى يف كتابات ومحارضات باحثني مغاربة"( .((2تبدو هذه
العبارة ،التي استقيناها من غليوم ساكريست يف دراسته ملساهمة
أساتذة القانون الدستوري يف رشعنة النظام الجمهوري ،متناقض ًة
26 Guillaume Sacriste, La république des constitutionnalistes: Professeurs
de droit et légitimation de l'Etat en France (1870-1914) (Paris: Presses de
Sciences Po, 2011), p. 426.
 27بدأت هذه النزعة يف الثامنينيات من القرن املايض يف كلية الحقوق بالدار البيضاء مع
باحثني شباب مغاربة تتلمذوا عىل أيدي رواد األيديولوجيا اللَّدُنية من أمثال :محمد الطوزي
وعبد اللطيف أكنوش ومحمد أرشيك ومحمد معتصم ،من خالل أطروحاتهم:
"Mohamed Tozy, "Champ et contre- champ politico-religieux au Maroc,
;Thèse de Doctorat en science politique, Université Aix-Marseille 3, 1984
Abdellatif Agnouche, "Contribution à l'étude des stratégies de légitimation
du pouvoir au tour de l'institution califienne au Maroc, des Idrissides à nos
jours," Thèse de Doctorat, Faculté des sciences juridiques, économiques et
;sociales, Université Hassan II, Casablanca, 1985
محمد معتصم" ،التطور التقليداين للدستور املغريب" ،رسالة دكتوراه ،كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتامعية ،جامعة الحسن الثاين ،الدار البيضاء.1988 ،
28 Bourdieu, p. 94.
 29محمد معتصم ،النظام السيايس الدستوري املغريب (الدار البيضاء :مؤسسة إيزيس
للنرش ،)1992 ،ص .16
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وتحتاج إىل توضيح( .((3فهي ثورة من الناحية العلمية( ،((3أي تغيري
لل َربدايم السائد ،مبفهوم توماس كون Thomas Kuhn؛ ألنها نقدت
أساسيات الفقه الدستوري املهيمن( .((3أما من الناحية السياسية فهي
محافظة؛ ألنها كانت تسعى لرشعنة النظام السيايس.
أحــدث الشباب املشتغلون بالقانون الدستوري "ثــورة" علمية
محا ِفظة يف مثانينيات القرن املايض ،بالخروج عن اإلطار العادي
واللجوء إىل معايري خارجية تتمثل يف الدين؛ ما جعل إنتاجهم يدخل
يف مجادالت ثورية من الناحية العلمية .أما من الناحية السياسية،
فقد كان هدفهم محافظًا ،يتمثل يف رشعنة النظام السيايس ،وهو
هدف أساتذتهم نفسه ،عىل الرغم من أن رصاعهم مع أساتذتهم
عىل احتكار السلطة العلمية ليس كاف ًيا لتربير اختيارهم للتقليدانية؛
فقد يكون ذلك راج ًعا إىل عدم استقالل الحقل العلمي عن الحقل
السيايس ،أو باألحرى ،إىل تبعية األول للثاين( .((3إ ّن رأينا هذا ليس
ُحك َم قيمة ،كام قد يبدو ،بل هو مرتبط بسوسيولوجيا العلوم التي
اعتمدناها خلفي ًة نظرية.
إن تأثر العلم باالعتبارات السياسية كان موضوع اهتامم دراسات
عديدة؛ فقد ذهب ستيوارت بلوم إىل حد اعتبار استقاللية العلم
أسطورة( .((3وهو رأي اعتمده آخــرون ،غري أنه اعتربه نسب ًيا ،يف
محاولته دراس َة العالقة بني العلم والدولة والحركات االجتامعية.
وقد أدى عدم استقالل العلم إىل تسييسه من الداخل والخارج؛ ما
أث َّر يف صدقية الباحثني( .((3لهذا ،فأغلبية الباحثني يف سوسيولوجيا
 30وظّف غليوم ساكريست هذه العبارة يف الفصل السادس واألخري من كتابه عن
جمهورية الدستوريني ،بعنوان:
""La révolution conservatrice des professeurs de droit public provinciaux
ينظر.Sacriste, pp. 426-535 :
 31يحيل مفهوم الثورة عند صامويل هنتنغتون عىل "تغيري داخيل رسيع وأسايس وعنيف
يف الوقت نفسه ،يف القيم واألساطري املهيمنة يف مجتمع ،ويف بنيته االجتامعية وقيادته ،وكذا
يف مامرسات حكومته وسياساتها" .ينظر:
Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies (New Heaven: Yale
University Press, 1968), p. 264, Cité par: François Chaazel, "Les ruptures
révolutionnaires," in: Grawitz & Leca (eds.), p. 641.
 32يُع ِّرف توماس كون الثورة العلمية يف الفصل العارش من كتابه "بنية الثورات العلمية"
بأنها تتمثل يف سلسلة األحداث التطورية الالتراكمية التي يحل فيها ب َردايم جديد محل
ب َردايم قديم ،ينظر :توماس كون ،بنية الثورات العلمية ،ترجمة حيدر حاج إسامعيل (بريوت:
املنظمة العربية للرتجمة ،)2007 ،ص .179
أقل استقاللية من حقول اجتامعية أخرى،
 33بالنسبة إىل بيري بورديو ،يُعد الحقل القانوين َّ
كاآلداب ،بحكم دوره يف إعادة اإلنتاج االجتامعي .ينظر:
Pierre Bourdieu, "La force du droit: Eléments pour une sociologie du champ
juridique," Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 64 (1986), p. 18.
34 Stuart S. Blume, Toward a political sociology of science (New York: Free
Press, 1974).
35 Ibid., p. 143.
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وهم(،((3
العلوم يعتربون ادعاءات استقاللية العلم عن السياسة ً
بل هو وه ٌم سخيف ،بتعبري برونو التور .ففي عامل اليوم ،أصبحت
العالقة بني العلم والسياسة يف تح ّول مثمر بال انقطاع( .((3ينطبق هذا
عىل العلوم االجتامعية وعىل علم القانون الدستوري الذي ال ميكن
أن يكون محاي ًدا( .((3وقد تع ّرض هذا العلم ،يف املغرب ،للتسييس
من جانب الدولة والحركة الوطنية ،بحكم الرصاع الذي دار حول
املسألة الدستورية؛ ما جعله ،ليس فقط غري مستقل ،بل تاب ًعا للحقل
السيايس .إن هذا األخري سيعرف تحوالت أفضت إىل عودة الدين
إىل الواجهة لرشعنة امل َلكية .لذا ،أخذت "الثورة املحافظة" لألساتذة
شكل تقليدان ًيا من خالل أعاملهم األكادميية.
الشباب يف الثامنينيات ً
إذا كانت العالقة مع املقدس حارضة حتى يف األشكال األكرث علامنية
للسلطة السياسية ،فإنها متثّل يف النظام السيايس املغريب حجر الزاوية
األشد أهمية يف منحه رشعية دينية(ّ .((3
وملا كانت السياسة يف املغرب
مرتبطة عىل نح ٍو دائم بالدين ،من حيث القيم والرموز واألفكار
واملؤسسات ،فإن ذلك جعل املغرب ج َّنة لأليديولوجيا املحافظة(.((4
عىل أن التقليدانية ليست هي التقاليد ،بل هي تقليد أيديولوجيا
تقوم بإعادة إحياء املايض إلضفاء رشعية عىل النظام السيايس(.((4
إن عملية الرشعنة هذه ،تت ّم باإلحالة عىل ٍ
ماض مثايل( ((4لتربير
املوقع السيايس والدستوري للملك( .((4ومبا أن التقاليد ال تحافظ عىل
ذاتها عىل نح ٍو تلقايئ ،فإن املحافظة عليها تستوجب عملية إعادة
إنتاجها( .((4لذا ،فالتقليدانية تظهر من داخل التقاليد ،حني يجري
اختيارها عىل نح ٍو واع ،لتُحدث تحولً جذريًا يف التقاليد باملرور من
الطاعة غري الواعية إىل التربير الواعي( .((4وقد أصبح هدف هذه
األيديولوجيا ،يف املغرب ،إعادة تأويل تقاليد الحكم بهدف الحفاظ
36 Bérard & Roger, p. 13.
37 Bruno Latour, Le métier de chercheur: Regard d'un anthropologue
(Versailles: Éditions INRA, 2001), p. 66.
38 Sylvie Torcol, "La théorie constitutionnelle face aux mutations
contemporaines du droit public: Ce qu(e n)' en disent (pas ?) les manuels
en général et la doctrine en particulier," (Septembre 2008), p. 2, accessed on
30/11/2021, at: https://bit.ly/3wz50AD
39 Georges Balandier, Anthropologie politique (Paris: PUF, 1967).
40 Abdallah Laroui, Les origines sociales et culturelles du nationalisme
marocain (Paris: Maspero, 1977), p. 226.
41 Abdallah Laroui, "Tradition et traditionalisation: Le cas du Maroc," in:
Anouar Abdel Malek, Abdel Aziz Belal & Hassan Hanafi (eds.), Renaissance du
monde arabe, Colloque interarabe de Louvain (Gembloux: Duculot, 1972), p. 271.
42 Lagroye, p. 410.
 43معتصم ،النظام السيايس ،ص .33
44 Laroui, "Tradition et traditionalisation," p. 272.
45 Gosselin, p. 217.
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عىل املؤسسات القدمية ،مع تغيري وظائفها( ،((4وتربير الطابع السلطوي
للنظام السيايس باللجوء إىل الفقه السيايس اإلسالمي سعيًا لطمس
التناقض بني الطبيعة السلطوية للحكم وشكله الدستوري( .((4وذلك
مع أن السلطان املغريب كان ،تاريخيًا ،يسود يف كل مكان وال يحكم
إال بعض األماكن( .((4من هنا ،متثَّل املضمون الدستوري للتقليدانية
املغربية يف شحن املؤسسات الحديثة بحموالت تقليدية(((4؛ فكانت
بذلك للتقليدانيني اسرتاتيجية ثورية يف الحقل العلمي بحكم
موقعهم فيه( .((5لقد أفىض هذا املوقع إىل دخولهم يف رصاع مع
الفقهاء الفرنسيني من أجل احتكار السلطة املعرفية علم ًيا ،ومن أجل
فرض عليهم
رشعنة النظام السيايس .إن موقعهم يف الحقل العلمي َ
التعامل مع هذه اإلشكالية السياسية والعلمية املزدوجة املدى .لذا،
فاختيارهم للتقليدانية خلفي ًة نظرية هو اختيار علمي وسيايس يف
الشعنة ،وهو يحيل
الوقت نفسه .ومع حضور املقدس يف عملية ّ
عىل العالقة مع الزمان واملكان واملعنى ،سيلجأ التقليدانيون للخطب
امل َلكية يف تربير اجتهاداتهم الدستورية( .((5فالخُطب َامللكية ،التي
كانت يف عهد الحسن الثاين تعكس نفوذه الشخيص بارتجاله وعمق
نظرته( ،((5وتُنتج املعنى يف الحقل السيايس( ،((5سيوظّفها التقليدانيون
إلنتاج املعنى يف الحقل العلمي( ،((5وتربير السلطات الواسعة للملك،
وإقامة ترادف بني مدلوالت َ
حقل التحديث والتقليد(((5؛ ما سيفيض،
(((5
يف النهاية ،إىل شحن املؤسسات الحديثة بحمولة تقليدية .
حقل التحديث والتقليد يُع ّد الدعامة األساسية
إن التطابق بني َ
للتقليدانية الدستورية؛ فقد اعتمد التقليدانيون عىل ُخطَب امللك
لبلورة متثلهم للملكية الدستورية ،ال سيام قوله" :يتبادر إىل الذهن
أن هذا النظام يعني أن امللك يسود وال يحكم ،ولكن الكلامت
مثل عن امللكيات
ميكن أن تعني حقائق مختلفة حني نتحدث ً
46 Ibid., p. 224
47 Camau, p. 92.
48 Ibid., p. 69.
 49محمد رضيف ،تاريخ الفكر السيايس باملغرب :مرشوع قراءة تأسيسية (الدار البيضاء:
أفريقيا الرشق ،)1988 ،ص .287
50 Bourdieu, "Le champ scientifique," p. 94.
51 Lagroye, p. 419.
 52فريد خالد" ،شخصانية السلطة وأثرها عىل العمل املؤسسايت للدولة الحديثة :دراسة
مقارنة إلشكالية القرار العام (املغرب وتونس منوذ ًجا)" ،دكتوراه يف القانون العام ،كلية العلوم
القانونية واالقتصادية واالجتامعية ،جامعة القايض عياض ،مراكش ،2005 ،ص .192
 53الطوزي ،امللكية واإلسالم السيايس ،ص .90
54 Gosselin, p. 124.
 55رضيف ،تاريخ الفكر السيايس باملغرب ،ص .287
 56محمد رضيف ،النسق السيايس املغريب املعارص :مقاربة سوسيو-سياسية (الدار
البيضاء :أفريقيا الرشق ،)1990 ،ص .184
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اإلنجليزية أو السويدية ،فلكل شعب أخالقه ومعتقداته وآراؤه ،وال
وجود لطريقة حكم عاملية؛ فإذا التزمنا باملعنى الدقيق للتعابري فإن
'ملكية دستورية' هي ملكية قامئة عىل دستور قُ ِّدم إىل الشعب فقبِله
عن طواعية .إن إقامة مؤسسات دستورية ال ينبغي أن تفيد سع ًيا
إلحداث قطيعة مع املايض املغريب وتقاليده ،بل ينبغي أن تكون
إطا ًرا لخدمة هذه التقاليد واملعتقدات"( .((5فإذا كان مفهوم امللكية
الدستورية من الناحية العلمية يحيل عىل القبول بفكرة تقييد
مامرسة السلطة(((5؛ فقد اجتهد التقليدانيون لتربير العمل بالدستور
وعدم تقييد سلطات امللك .يف هذا اإلطار ،أكد معتصم أ ّن أخذ
امللكية بالدستور ال يعني تقييد سلطات امللك( .((5إن هذا املعطى
أضفى عىل امللكية الدستورية داللة خاصة تعود ،بحسب محمد
الطوزي ،إىل أن امللك قد سبق الدستور( .((6إن "خصوصية" امللكية
الدستورية التي أكد عليها امللك يف خطبه ور ّوج لها التقليدانيون،
تعود إىل خصوصية مفهوم السلطة يف املغرب املبنية عىل الطابع
"الرشيفي" للرشعية واألصل الديني للحكم(((6؛ ما أضفى عىل امللكية
الدستورية داللة خاصة(ِ .((6م ُثل هذه التأويالت منحت َامللكية
الدستورية دالل ًة "ماهوية" ،يف حني أن العبارة لها دالالت متعددة.
ففي سياق الرصاع الذي دار بني امللك والحركة الوطنية ،كانت
امللكية الدستورية مطل ًبا وهدفًا( ،((6وهو الذي يفرس الداللة التي
منحها الحسن الثاين للملكية الدستورية يف خُطبه( .((6وعىل الرغم
من أن تأويالت التقليدانيني ارتكزت عىل خُطب امللك ملنح امللكية
الدستورية دالل ًة "ماهوية" ،فإن هذه الخُطب مل تكن متنع تطور
امللكية يف إطار سياقاتها املتجددة.
إن الداللة التي منحها التقليدانيون لل َملكية الدستورية فرضت
شحن مفهوم الدستور بحمولة تقليدية لكيال يح َّد من سلطات
 57ينظر :رضيف ،تاريخ الفكر السيايس باملغرب ،ص .289-287
58 Philippe Ardant & Bertrand Mathieu, Droit constitutionnel et
institutions politiques, 27ème ed. (Paris: LGDJ, 2015), p. 60.
 59معتصم ،النظام السيايس ،ص .64
60 Mohamed Tozy, "Champ politique et champ religieux au Maroc:
Croisement ou hiérarchisation?" Mémoire pour l'obtention du Diplôme
d'Etudes Supérieures de Sciences Politiques, Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales, Université Hassan II, Casablanca, 1980, p. 91.
 61معتصم ،النظام السيايس ،ص .22
62 Camau, p. 80.
63 Bernard Cubertafond, Le système politique marocain (Paris:
L'Harmattan, 1997), p. 21.
 64بالنسبة إىل أمناط امللكيات ينظر:
Philippe Lauvaux, "Les monarchies: Inventaire des types," Pouvoirs, no. 78
(Septembre 1996), pp. 35-36.
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امللك .لهذا اجتهد رواد التقليدانية إلقامة ترادف بني مفهوم الدستور
وتجديد البيعة ،ومنح معنى خاص للدستور يف النظام السيايس
املغريب .وقد اعتمد التقليدانيون مرة أخرى ،لبلورة هذه الداللة،
عىل الخُطب امللكية ،خاصة خطاب  18ترشين الثاين /نوفمرب 1962
كتبت بيدي []...
الذي قال فيه الحسن الثاين" :إن الدستور الذي ُ
هو قبل كل يشء تجديد للعهد املقدس الذي جمع دامئًا الشعب
واملــلــك"( .((6هذا الخطاب سريتكز عليه مصطفى السحيمي يف
أطروحته ليؤكد أن الدستور يف املغرب "هو تجديد للبيعة والعهد
املقدس بني العرش والشعب ومج ّرد إطار للنظام السيايس ووسيلة
لخدمة السياسة امللكية"( .((6كام أكد الطوزي أن الدستور يف املغرب
ليس مصد ًرا للرشعية وال يُنشئ السلطة امللكية وال يعرتف بها ،بل
يقوم فقط مبالحظة وجودها والنتائج العملية لقداستها( .((6وقد
خلصت التقليدانية بهذا إىل نتيجة منسجمة مع منطلقاتها ،تتمثل
يف أن امللكية مر َّجحة عىل الدستور والدولة .وقد ذهب أحد رواد
التقليدانية ،إىل أن هذا الرتجيح ير ّد إىل أن أمري املؤمنني ال يسمو عليه
إال الله وكتابُه وسنة رسوله( .((6وهذا ما يفرس اهتامم التقليدانيني
مبفهوم إمارة املؤمنني؛ فعىل خالف الرؤية اللَّ ُدنية ،أكدت التقليدانية
عىل استمرارية النظام السيايس من خالل استمرار إمارة املؤمنني.
ففي هذا اإلطار ،أكد محمد أرشيك أن "الدستور املغريب مل يكن ابتدا ًء،
بل كان استئنافًا ،وهذا يعني أنه يشمل ،إىل جانب معطيات الدستور
الشكيلَّ ،
كل املبادئ التقليدية والدينية للمملكة"( .((6إن اعتامد
التقليدانية عىل إمارة املؤمنني إلثبات استمرارية النظام السيايس
نص عىل أن "امللك أمري
جعلها تهت ّم بالفصل  19يف الدستور الذي ّ
املؤمنني واملمثل األسمى لألمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة
واستمرارها ،وهو حامي حمى امللة والدين والساهر عىل احرتام
الدستور وله صيانة حقوق وحريات املواطنني والجامعات والهيئات.
وهو الضامن الستقالل البالد وحوزة اململكة يف دائرة حدودها
الحقة" .لقد وظف رواد التقليدانية كل طاقاتهم لتفسري هذا الفصل
وتأويله بعد لجوء امللك الحسن الثاين إليه لتربير سلطاته( .((7يف هذا
65 Discours et interviews de S.M le Roi Hassan II, vol. 2 (Rabat: Publications
du ministère de l'information, 1999), p. 235.
66 Mustapha Sehimi, "La notion de constitution au Maroc," Thèse de
Doctorat, Université Mohamed V, Rabat, 1984, p. 155.
67 Mohamed Tozy, "Le Roi commandeur des croyants," in: Driss Basri et
al., (eds.), Édification d'un État moderne: Le Maroc de Hassan II (Paris: Albin
Michel, 1986).
 68معتصم ،النظام السيايس ،ص .80
 69محمد أرشيك ،الظهري الرشيف يف القانون العام املغريب (الدار البيضاء :دار الثقافة،
 ،)1983ص .171
 70أكنوش ،ص .91
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اإلطار ،اعترب معتصم الفصل " 19غن ًّيا عىل املستوى االصطالحي
مقارن ًة مع فصول أخرى من الدستور ،وأنه يضم مصطلحات ذات
قوة وكثافة رمزية مثل أمري املؤمنني ،وحامي ،وضامن ،وممثل أسمى.
كام أنه يتموقع يف قلب الهندسة الدستورية وله امتدادات يف بنية
نح للملك مها ّم ،ال ُسلَطًا أو اختصاصات"(.((7
الدستور َ
وي ُ
واهتم رواد التقليدانية برشعنة وظيفة الفصل  19الذي اعتربه
"نصا احتياط ًيا يسمح ألمري املؤمنني مبواجهة
عبد اللطيف املنوين ًّ
(((7
املستجدات السياسية غري املتوقَّعة من طرف الدستور"  .يبدو
من خالل ذلك أن الوظيفة األيديولوجية لهذه التحاليل تكمن يف
تربير مامرسات امللك ورشعنتها بإضفاء "الطابع العلمي" عىل
قراراته السياسية .فقد جرى ،يف هذا السياق ،توظيف الفصل 19
لحل إشكالية انسحاب الفريق الربملاين االتحادي سنة  1981من
الربملان ،وجرى اللجوء إليه لسد الفراغ الترشيعي الناجم عن تأجيل
انتخاب مجلس النواب ،يف ترشين األول /أكتوبر  .((7(1983وما يدل
عىل أهمية توظيف الفصل  19هو أن اهتامم رواد التقليدانية بهذا
الفصل ،من أمثال الطوزي ومعتصم واملنوين وأرشيك ،جاء بعد لجوء
امللك إليه لتدبري األزمات السياسية ،ما يعكس تبع ّية الحقل العلمي
للحقل السيايس وعدم استقالله عنه.
ومع لجوء امللك إىل الرشعية الدينية إلدارة األزمات السياسية ،عادت
مملكة الدستوريني لتبع ّيتها للحقل السيايس .دفعت هذه العودة
باحثني شبابًا إىل نهج اسرتاتيجيات ثورية من الناحية العلمية،
ومحافظة من الناحية السياسية ،يف إطار رصاعهم من أجل احتكار
السلطة العلمية( .((7كانت هذه األخرية بُع ًدا من أبعاد ال ّرهان ،إن مل
نقل وسيل ًة لرهان سيايس أكرب ،هو الرصاع من أجل القيام بوظيفة
رشعنة النظام السيايس.
إن املسعى املزدوج للباحثني الشباب سينعكس عىل مساراتهم العلمية،
التي هي يف الوقت نفسه سياسية؛ فقد جرى استقطاب بعضهم نحو
الدوائر العليا كأرشيك واملنوين ومعتصم .فمسار معتصم ،مثلً  ،يعكس املسار
النموذجي لفقيه دستوري سخّر مسريته العلمية لخدمة النظام السيايس؛
يعي مستشا ًرا
ما أتاح له تقلُّد منصب وزير العالقة مع الربملان ،قبل أن ّ
للملك( .((7إن هذا املسار النموذجي ال يختزل كل مسارات رواد التقليدانية،
 71معتصم ،النظام السيايس ،ص .77-76
72 Abdellatif Menouni, "Le recours à l'article 19: Une nouvelle lecture de
la constitution," Revue juridique, politique et économique du Maroc, no. 15
(Septembre 1984), p. 42.
 73معتصم ،النظام السيايس ،ص .78
74 Bourdieu, "Le champ scientifique," p. 90.
 75الطوزي ،ص .84

90
فعىل الرغم من انتامءاتهم االجتامعية املتشابهة ،سلك بعضهم مسارات
علمية متميزة تحولوا عىل إثرها إىل االهتامم بالسوسيولوجيا الدينية ،كام
الشأن بالنسبة إىل الطوزي( ،((7ومتيّز بعضهم اآلخر بانتامئهم السيايس( .((7مل
مينع هذا االختالف يف املسارات اتفاقَهم عىل إنتاج مجموعة من املسلَّامت
الدستورية التي قاموا ببثّها عرب الدرس الدستوري.

ثان ًيا :آليات الحقل العلمي وإعادة
إنتاج مسلَّمات مملكة الدستوريين
إن مساهمة الباحثني الشباب يف مسلسل رشعنة النظام السيايس
تعود ملوقعهم يف الحقل العلمي .فالتقليدانية مل تكن بالنسبة
إليهم أحسن االختيارات املمكنة ،بل كانت االختيا َر الوحيد لتحقيق
أهدافهم العلمية والسياسية( .((7عىل أن استمرار التقليدانية ظل
رهي ًنا بتجاهلها بصفتها اختيا ًرا وبقدرتها عىل االجتهاد ومواكبة
مبادئ الدستورانية الحديثة .فبعد أن أقام التقليدانيون ترادفًا بني
 76عىل الرغم من أنه عرب يف أحد استجواباته عن عدم رفضه تقلُّد منصب مستشار مليك
إذا ُعرض عليه بقوله" :ميكن التعامل مع هذا الطلب إذا كان األمر سيكون مفيدًا ،ولكن ضمن
إطار 'الخربة' وليس يف سياق النصح ،ألن 'العلامء' هم من ينصحون ]...[ ،فالنصح واالستشارة
عاملان مختلفان ،فاالستشارة /الخربة تتم عىل قاعدة دفرت تحمالت ولها معنى إجرايئ" .يُنظر:
"حوار مع محمد الطوزي حول املسار العلمي واألكادميي والعالقة بالطائفة العلمية باملغرب
وحول املغرب ووضعه السيايس الراهن" ،مجلة الربيع ،العددان  ،)2016( 3-2ص .276-245
ولعل ابتعاد الطوزي عن وظيفة الرشعنة وتحوله إىل السوسيولوجيا الدينية والخربة وحسه
خصوصا بعد إصداره كتاب امللكية واإلسالم السيايس باملغرب
النقدي ونزعته التشكيكية،
ً
الذي يدخل يف إطار ال َربدايم السلطويَ ،ح َال دون تعيينه يف منصب مستشار وجرى االكتفاء
بتعيينه يف لجنة إصالح الدستور سنة .2011
 77متيز عبد اللطيف املنوين عن أقرانه بانتامئه إىل حزب االتحاد االشرتايك ،أحد أحزاب
املعارضة ،والكونفدرالية الدميقراطية للشغل ،فتح ّول ،عىل املستوى العلمي ،من علم السياسة
ورئيسا للجنة امللكية لتعديل
إىل القانون الدستوري ،ليت ّم تعيينه عض ًوا يف املجلس الدستوري
ً
دستور  ،2011ثم مستشا ًرا ملك ًيا.
78 Gosselin, p. 218.
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الدستور وتجديد البيعة ،حتى ال يتم تقييد سلطات امللك ،س ُينتجون
مسلَّامت دستورية ،ليت ّم بثّها عرب الدرس الدستوري ،فتصبح مبنزلة
"هابيتوس" علمي ،قد يرقى إىل "عنف رمزي".

 .1مسلَّمات مملكة الدستوريين وطبيعة
النظام السياسي
سعى التقليدانيون إىل رشعنة النظام السيايس من خالل املواءمة
بني اعتامد دستور حديث ،وعدم تقييد هذا الدستور سلطات
امللك .وهو مسعى فَرض عليهم التوفيق بني طبيعة النظام السيايس
ومبادئ الدستورانية الحديثة املتمثلة يف سمو الدستور وفصل
السلط والتمثيل السيايس .فوفقًا للفقيه النمساوي هانس كيلسن
 ،Hans Kelsenيعني سمو الدستور وض َعه يف أعىل املنظومة
تعارض
القانونية املرت َّبة ترتي ًبا تسلسل ًيا يف بناء هرمي( .((7وحيث ظهر
ٌ
بني هذا املبدأ وطبيعة النظام السيايس املغريب ،فقد سعى رواد
التقليدانية إىل التوفيق بينهام بالتأكيد عىل سمو املؤسسة امللكية.
وهنا أيضً ا ،انتقد التقليدانيون أساتذتهم الفرنسيني ،بحكم موقعهم
يف الحقل العلمي( ،((8قبل أن يبلوروا نظرية الدستور ذي الطبقتني،
دعم للطبيعة السلطوية للنظام السيايس( .((8يف هذا اإلطار أيضً ا،
ً
اعترب أرشيك أ ّن النظام الدستوري املغريب متّصف باالزدواجية بني
بنية سطحية وأخرى عميقة .األوىل تحيل عىل النظام الدستوري
املغريب ،أما الثانية فتهم امللكية وسلطة امللك واإلسالم( .((8وقد سعى
التقليدانيون من خالل تب ّني فكرة الثنائية لتكريس السمو الدستوري
والسيايس للملك .ونجد هذا املبدأ حتى يف األعامل "النضالية" التي
تب ّنت الثنائية لنقد النظام السيايس(.((8
79 Ardant & Mathieu, p. 97.
خصوصا ما ذهب إليه ميشال غيبال الذي اعترب أن دخول املغرب إىل عامل الدستورانية
80
ً
ال يعني تبنيه مبدأ سمو الدستور؛ ألن امللكية ال تستم ّد كل سلطاتها من الوثيقة الدستورية.
وقد ارتكز جيبال يف تأكيد رأيه عىل وجود ثنائية دستورية قامئة عىل طبقتني من النصوص
الدستورية :األوىل ،طبقة سامية تخص امللكية واألمة ونظام الحريات؛ والثانيةُ ،سفىل تهم
املؤسسات الدستورية .ينظر:
Michel Guibal, "La suprématie constitutionnelle au Maroc," Revue juridique et
politique: Indépendance et coopération, vol. 32, no. 3 (Juillet- September 1978), p. 886.
 81الطوزي ،ص .83
 82أرشيك ،ص .171
 83يف هذا اإلطار ،أكدت رقية املصدق أن "وجود إرث مزدوج ناتج عن التطور التاريخي
باملغرب َع َرف مواجهتني" .حدثت األوىل قبل االستعامر بني التقاليد امللكية واإلسالم والتقاليد
الدميقراطية األمازيغية .أما الثانية ،فحدثت بني املطالبني بامللكية الدستورية ودمقرطة النظام
وبني املؤمنني باملربرات التقليدية للنظام املليك .فكان مآل املواجهة األوىل هو عدم استقرار
السلطة السياسية ،أما مآل الثانية فتمثّل يف استقرار الحكم وتقوية أسسه السلطوية .ينظر:
Rkia El Mossadeq, "Les forces politiques face au problème de la
démocratisation du régime au Maroc," Thèse de Doctorat en science
politique, Université Paris XII, Paris, 1981, p. 15.
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إن تأكيد التقليدانية عىل سمو املؤسسة امللكية عىل الدستور هو
النتيجة املنطقية لحجاجهم عىل عدم إمكانية سمو الدستور .وقد
خلق االنسجام بني هذه الفكرة ومبدأ آخر من
حاول رواد التقليدانية َ
مبادئ الدستورانية املتمثل يف فصل السلط .فقد حاولوا التوفيق بني
امللكية وفصل السلط إلنتاج مسلّمة تتعلق بعدم إمكانية الفصل بني
السلط يف النظام السيايس املغريب ،معلِّلني ذلك بأن هذا األمر يعود
إىل عدم قابلية سلطة امللك للتجزيء( .((8واعتمد التقليدانيون عىل
نصوص الخُطب امللكية حج ًجا لفهم بناء السلطة وتربيرات عدم أخذ
خصوصا خطاب افتتاح الدورة الربملانية يف
املغرب بفصل السلط،
ً
ترشين األول /أكتوبر  1978وخطاب  12ترشين الثاين /نوفمرب .1981
ويف هذا اإلطار ،اعترب أرشيك أن "مبدأ فصل السلط ليس وار ًدا إال
بخصوص 'السلط الفرعية' التي تتجسد يف الجهاز الترشيعي
والجهاز الحكومي والجهاز القضايئ .أما السلطة امللكية فهي مو َّحدة
وشاملة"( .((8بهذه الطريقة حاول التقليدانيون التوفيق بني عدم
إمكانية األخذ مببدأ فصل السلط ،من جهة ،واألخذ بدستور حديث
يرتكز عىل هذا املبدأ ،من جهة أخرى .وقد أفىض بهم هذا املسعى
معي
إىل اإلقرار بعدم إمكانية فصل السلط ،وبأن األمر يتعلق بتوزيع َّ
للمهامت( .((8إن هذا التأكيد يحيلنا إىل بُعد آخر من أبعاد املسلَّامت
الدستورية املتمثل يف عدم قبول الوساطة بني امللك والشعب .وقد
ارتكز التقليدانيون مرة أخرى عىل الخطب امللكية التي أكد فيها
امللك عدم قبول وسائط بينه وبني الشعب املغريب( .((8ويعود هذا
الرفض بحسب امللك الراحل ،الحسن الثاين ،إىل أن الحوار الدائم
واملبارش بني امللك والشعب "يرجع عهده إىل أربعة عرش قرنًا من
الحوار الورايث التاريخي بني امللكية والشعب"( .((8واعترب امللك يف
استجواب مع التلفزة السويدية أن عدم إمكانية مامرسة الوساطة
بني امللك والشعب يعود إىل أن انقطاع العالقة بينهام سيفيض إىل
الفوىض( .((8وقد اجتهد التقليدانيون لرشعنة التصور املليك بالتنظري
84 Alain Claisse, "Le Makhzen aujourd'hui," in: Jean-Claude Santucci
(ed), Le Maroc actuel: Une modernisation au miroir de la tradition? (Paris:
Éditions du CNRS, 1992), p. 290.
 85أرشيك ،ص  .167وقد أكد عبد اللطيف املنوين هذه الفكرة يف:
Abdellatif Menouni, "Constitution et séparation des pouvoirs," in: Driss Basri,
Michel Rousset & Georges Vedel (eds.), Trente années de vie constitutionnelle
au Maroc: Edification d'un État moderne (Paris: Librairie générale de droit et
de jurisprudence, 1993), p. 198.
86 Menouni, "Constitution et séparation des pouvoirs," p. 198.
 87محمد معتصم ،الحياة السياسية املغربية (الدار البيضاء :مؤسسة إيزيس للنرش،
 ،)1992ص .121
نقل عن :املرجع نفسه ،ص .121
 88نص الخطاب املليك 5 ،ماي [أيار /مايو] ً ،1977
نقل
" 89حوار امللك الحسن الثاين مع التلفزة السويدية" ،جريدة العلم1987/11/18 ،؛ ً
عن :املرجع نفسه ،ص .122
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لتمثيل سيايس ينسجم مع مسلّامت سمو الدستور وفصل السلط .إن
التوفيق بني مبدأ التمثيل السيايس وطبيعة النظام السيايس قادهم
للتنظري لتمثيلية تراتبية بني التمثيلية األسمى والتمثيلية األدىن ،سعيًا
من وراء ذلك لتربير رفض الوساطة بني امللك والشعب .من هذا
املنطلق ،يقول معتصم" :أكدت الدساتري املغربية سم َّو السيادة
امللكية عىل التمثيل الربملاين [ ]...وإن هذا االعتبار يجعله ميثّل
أحيا َءها وأموات َها و َمن س ُيخلقون من الرعايا ،يف حني ال ميثل الربملاين
إال دائرة انتخابية محدودة"( .((9ويرى املنوين أيضً ا أن هذا املعطى
يعود إىل أصال ٍة تكمن يف وجود منطني من املمثلني :امللك املمثل
األسمى لألمة ،والنواب ،ممثلو األمة ،ولكن من الدرجة الثانية ،مقارن ًة
بامللك"( .((9تعود هذه الرتاتبية ،يف نظره أيضً ا ،إىل أن امللكية مؤسسة
عريقة مثّلت دامئًا األمة قبل مجيء الربملان واالق ـراع العام(.((9
وتستمد امللكية ،بحسب معتصم ،متثيلَها األسمى من الدين والبيعة
والنسب الرشيف( .((9وي ِّربر هذا التحليل يف حصيلته كثافة الحضور
الرمزي للملك ،الذي تدعمه وسائل اإلعالم ،وذلك عىل الرغم من
االختالف الوارد بني الحسن الثاين ومحمد السادس؛ بحكم اختالف
األسلوب والسياق ،فاألول كانت كثافة حضوره الرمزي تعود إىل
قدراته الخطابية ،حيث كانت خطبه تذاع وتعاد يف وسائل اإلعالم،
خصوصا التلفزة ،التي لها تأثري بالغ يف مختلف الفاعلني( .((9أما الثاين،
ً
فيعتمد عىل التوظيف املكثف للرموز أسلوبًا للحكم( ((9عرب خطاب
صامت(((9؛ فامللك محمد السادس يبدو قليل الرغبة يف التواصل
العام ،فهو ال يعقد املؤمترات الصحفية إال ناد ًرا(.((9
 90املرجع نفسه ،ص .78
91 Menouni, "Constitution et séparation des pouvoirs," p. 188.
92 Menouni, "Le recours à l'article 19," p. 34.
 93معتصم ،النظام السيايس ،ص .110
94 Pierre-André Taguieff, L'Illusion populiste: Essai sur les démagogies de
l'âge démocratique (Paris: Flammarion, 2007), p. 211.
 95بحكم التحوالت التكنولوجية وعجز اإلعالم التقليدي عن القيام بدور الرشعنة مام
أفىض إىل عجز هذا اإلعالم عن الوصول إىل الشباب .فهذه الفئة االجتامعية ال تحبذ التغطيات
الرسمية التي تقوم بها القنوات العمومية ووكالة املغرب العريب لألنباء ،للنشاطات امللكية
املثقلة بالشكليات والربوتوكوالت .لهذا جرت بلور ُة اسرتاتيجية تواصلية للملك يف العامل
االفرتايض قريبة من الشباب ،تجلت يف إنشاء سفيان البحري صفحة غري رسمية للملك يف
فيسبوك ،سنة  .2012تس ِّوق هذه الصفحة صور ًة إنسانية للملك ،متأقلمة مع خصوصية
الفضاء االفرتاىض وطبيعة الفئة الشبابية املستهدَفة ،ينظر:
Bilal Mousjid, "Communication royale à l'ère du digital," Telquel,
no. 675, 29/5/2015; Nadia Lamlili, "Maroc: Soufiane El Bahri, le mystérieux
'photographe' du Roi Mohammed VI," Jeune Afrique, 19/7/2016.
 96خالد ،شخصانية السلطة ،ص .188
97 Babana El Alaoui, Mohamed VI: Un style de gouvernement (Paris: Ed. Souffles,
2003), p. 251; Abdelouhab Maalmi, "La politique extérieure de Mohammed VI: Dix
ans après," in: Abdelouhab Maalmi (ed.), Droit et mutations sociales et politiques au
Maroc et au Maghreb (Casablanca: Publisud, 2012), p. 783.
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 .((10(Désamorçage politiqueوال يعود هذا األمر فقط إىل طبيعة
النظام السيايس ،بل إىل تحوالت سوسيوحزبية متثلت يف طبع املشهد
الحزيب مبُسوح من نظام األعيان  ((10(Notabilisationوأدت إىل
امتداد العمل السيايس خارج االنتامء الحزيب(.((10
بعد إنتاج املسلّامت الدستورية املرش ِعنة لطبيعة النظام السيايس،
سيعيد الدستوريون إنتا َجها عنفًا رمزيًا من خالل الدرس الدستوري
الذي قام بنرش قيمها ،حتى أصبحت مبنزلة هابيتوس علميًا.

 .2آليات إنتاج وبث مسلَّمات مملكة
الدستوريين :الدرس الدستوري
والهابيتوس العلمي
إن متطلبات الرشعنة تفرض ،إلعادة إنتاج النظام السيايس ،بثَّ
قيمه املهيمنة بوساطة التعليم( .((10فالفعل البيداغوجي يعيد إنتاج
الثقافة املهيمنة ،ويساهم بذلك يف إعادة إنتاج بنية عالقات السلطة
التي يسعى فيها النسق التعليمي املهيمن إىل أن يحتكر العنف
الرمزي املرشوع(.((10

إن حضور املؤسسة امللكية ،الذي حاولت التقليدانية تربيره بعدم
إمكانية الوساطة بني امللك والشعب ،يدخل يف إطار التعددية
املحدودة يف األنظمة السلطوية( ،((9التي يدين فيها الفاعلون
السياسيون مبواقعهم للدعم الذي يتلقونه من املواطنني ،وبخاصة،
للثقة التي مينحهم إياها الحاكم( .((9لهذا ،ففي املغرب ،ليست
االنتخابات اآللية الوحيدة لالنتقاء السيايس( .((10هذا ال يعني أنها
بال وظيفة يف النظام السيايس املغريب .فعىل الرغم من أن تعايش
امللكية والدميقراطية يستبعد كل متثيل سيايس يح ّد من سلطة
امللك ،املمثل األسمى لألمة( ،((10فإن التحوالت السوسيولوجية
التي عرفها النظام السيايس أث ّرت يف الحقل االنتخايب حتى مع
استمرار مسلسل الالتسيُّس( ((10الذي يُع ّد من خصائص األنظمة
السلطوية( ،((10والذي مل يعد مفروضً ا بالعنف كام كان يف املايض ،بل
هو نتاج التحوالت التي أفضت إىل تعطيل االهتامم بالعمل السيايس

فبعد نجاح "الثورة املحافظة" للتقليدانيني سيتحول موقعهم يف
الحقل العلمي إىل وضعية املهيمنني .إن هذا التح ّول سيجعلهم
قامئني عىل النظام العلمي  ،Ordre scientifiqueبوصفهم ح ّراس
املعبد ،ما مكّنهم من ترسيخ هيمنتهم .وقد متكنوا بذلك من
تحويل أفكارهم إىل هابيتوس علمي ض ِمن للتقليدانية استمرارية
اعتمدت عىل مجموعة من األطروحات الجامعية لباحثني مغاربة
يف مثانينيات القرن املــايض( .((10فكام ساهم الدرس الدستوري يف
فرنسا يف رشعنة النظام الجمهوري ،سيساهم نظريه املغريب يف رشعنة
مملكة الدستوريني(.((11

98 Linz, p. 157.
يحيل مفهوم النظام السلطوي لدى لينز عىل نظام ذي تعددية محدودة ،وبال مسؤولية
سياسية وبال تعبئة سياسية ،ميارس فيها الحاكم السلطة داخل حدود شكلية محددة عىل
نح ٍو سيئ ،ولكن من الناحية الواقعية ،ميكن التنبؤ بها .أما لدى غي هرمي فيتميز النظام
السلطوي بخصائص متركز السلطة واإلغالق املؤسسايت وبعدم الحد من سلطة الحاكم .ينظر:
Guy Hermet, "L'autoritarisme," in: Grawitz Madeleine & Jean Leca (eds.),
Traité de science politique, vol. 2 (Paris: PUF,1985), p. 290.
99 Linz, p. 160.
 100الطوزي ،ص .36
101 Jean-Claude Santucci, Les partis politiques marocains à l'épreuve du
pouvoir: Analyse diachronique et socio-politique d'un pluralisme sous contrôle
(Rabat: REMALD, 2001), p. 86.
102 Linz, p. 165.
"103 Mounia Bennani-Chraiibi, "Poursuivre le dialogue sur la politisation,
Politique Africaine, no. 161-162 (2021), p. 293.

104 Jean-Noel Ferrié, "Dispositifs autoritaires et changements politiques,
les cas de l'Egypte et du Maroc," Revue internationale de politique comparée,
vol. 19, no. 4 (2012), p. 104.
105 Mounia Bennani-Chraibi, "Hommes d'affaires versus 'profs de fac':
La notabilisation parlementaire d'un parti de militants au Maroc," Revue
Internationale de Politique Comparée, vol. 15, no. 2 (2008).
106 Ferrié, p. 105.
107 Lagroye, p. 561.
108 Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron, La Reproduction: Éléments
d'une théorie du système d'enseignement (Paris: Editions de Minuit, 1970),
p. 104.
109 Bourdieu, "Le champ scientifique," p. 96.
بالنسبة إىل بورديو ،هابيتوس هو نسق الخُطاطات املن ِتجة للتمثالت واملواقف والتفضيالت
واألفعال الناتجة من أشكال خاصة من الفعل البيداغوجي ،أي :النظام التعليمي.
110 Sacriste, p. 271.
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يف نسختها الفرنسية( ،((11مالمئة ملسعاهم؛ ألنها وإن كانت تركز عىل
املعارف من الناحية العلمية( ،((11فقد كانت مفيد ًة للتقليدانيني من
الناحية السياسية .وهي راجعة إىل سهولة تحويل تصورهم التقليداين
كل
إىل "عنف رمــزي" ،عىل حد تعبري بيري بــورديــو( .((11وملا كان ُّ
فعلٍ بيداغوجي يصبح مبنزلة عنف رمزي ،ألنه يعيد إنتاج الثقافة
املهيمنة( ،((11فقد ساهم الدرس الدستوري يف إعادة إنتاج النظام
السيايس املغريب ،وتحويله ،من الناحية النظرية ،إىل "عنف رمزي".

ارتبط تدريس القانون الدستوري بتاريخ كلية الحقوق وباألنظمة
السياسية التي يعمل عىل رشعنتها( .((11لذا ،فتسخري التقليدانيني
للدرس الدستوري ،يف نسخته الفرنسية ،تطلّب منهم مالءمته مع
طبيعة النظام السيايس املغريب.
يرتبط تدريس مادة القانون الدستوري ،يف األنظمة السياسية
الدميقراطية ،بأهداف معرفية وقيمية ،تتقاطع يف سعيها للرتبية عىل
املواطنة .وقد شكّل هذا البعد بحق ،وما زال ،خصوصي ًة متيّز مادة
القانون الدستوري مقارن ًة باملواد القانونية األخرى( .((11هناك أسئلة
عن مادة القانون الدستوري تطرح نفسها :ماذا يد ّرس يف القانون
خصوصا
الدستوري؟ وملاذا؟ وما حدود املادة وعالقتها بالعلوم األخرى،
ً
علم السياسة؟ وما مدى مالءمتها حاجيات الطلبة وانتظاراتهم لولوج
سوق الشغل؟ الواقع أن مضمون املادة يختلف بحسب تقاليد كل
دولة ووضعية حقل علم القانون الدستوري فيها .ففي املغرب ،سعى
التقليدانيون لبثّ أفكارهم الخاصة عن السلطة والحكم التقليدي
عرب الدرس الدستوري لرشعنة النظام السيايس ،ووظفوا املؤسسات
التعليمية لتحويل املعارف ،التي أنتجوها يف رسائلهم وأطروحاتهم،
خصوصا ،بعد أن تح ّول
إىل منتج تربوي ،وبثه يف حلقات الدرس،
ً
موق ُعهم يف الحقل العلمي إىل وضعية املهيمنني( .((11لقد سمح لهم
وضعهم الجديد ،بصفتهم أساتذة محارضين ،بتسخري محارضاتهم
لبثّ التقليدانية عىل نطاق واسع .كانت هذه املؤسسة البيداغوجية،
111 Pauline Turk, "Quel enseignement du droit constitutionnel?" Revue
Française de droit constitutionnel, no. 118 (2019), pp. 433-451.
112 Ibid.
113 Jean-François Flauss (ed.), L'enseignement du droit constitutionnel:
Actes de la table ronde internationale de Lausanne, des 19 et 20 juin 1998
(Bruxelles: Etablissement Emile Bruylant, 2000), p. 208.

ولِدعم محارضاتهم ،لجأ التقليدانيون إىل املطبوعات  Manuelsدعام ًة
بيداغوجية لدرسهم الدستوري ،الذي سيسمح لهم بتوسيع مجال بثّ
أفكارهم فيام وراء أسوار مؤسساتهم يف تسعينيات القرن العرشين.
إال أن التقليدانية أصبحت اليو َم ت ُعاين عدم القدرة عىل مواكبة تطور
علم القانون الدستوري يف الغرب ،الذي يعاين هو نفسه مشكل عدم
مواكبة التطورات الفقهية والواقعية( .((11فرجال القانون ،والجامعيون
بالخصوص ،يعرفون جي ًدا أنهم لن يجدوا يف هذه املطبوعات تجدي ًدا
نظريًا ،وال ِذك ًرا للتطورات الفقهية املستج ّدة .ويعود هذا األمر إىل
كون هذه املطبوعات هي أدوات بيداغوجية للتدريس وليست
فضاءات للتنظري .إنها مح َّددة بإكراهات زمنية وبإكراهات الطبع
فضل عن كونها مو َّجهة إىل طلبة السنة
والنرش وبامللف الوصفيً ،
األوىل .لذا ،فهذه الدعامة منطية ،أي تكون عىل منوا ٍل واحد بتصاميم
غياب شبه ّ
كل للمقاربة النقدية(.((11
موحدة ،من دون مفاجآت ،مع ٍ
إن هذا الطابع التنميطي ملطبوعات القانون الدستوري وقَطعها
جسور التواصل جعل املعرفة التي ت ُبثّ للطلبة متجا َوزة وغري مح َّينة
وعاجزة عن مواكبة التطورات املصاحبة للعوملة( .((12وإذا كان هذا
حال املطبوعات الدستورية يف الغرب ،فإن حالها يف املغرب ما زال
"114 Louis Favoreu, "L'enseignement du droit constitutionnel en France,
in: Ibid., pp. 47-62.
115 Christophe Jamin, La cuisine du droit, l'école de droit de science Po:
Une expérimentation française (Paris: Editions Extenso, 2013), p. 65.
116 Bourdieu & Passeron, p. 102.
117 Ibid., p. 104.
118 Torcol, p. 3.
119 Ibid.
هذه الخالصة النقدية أكدها أيضً ا جان فرانسوا فالوس الذي الحظ وحدة الطابع النمطي
لشكل مطبوعات القانون الدستوري ،بوجود التصاميم نفسها ،تقريبًا ،ومن ثم الوظيفة
التوحيدية للمطبوع ،عىل الرغم من أن منهجيتها تتفاوت بني مقاربة قانونية ِصفة ت ُ َغلّب
الوصف ،ومقاربة جدلية تطرح موضوعات القانون للنقاش ،ينظر:
Flauss, p. 209; Jean-Jacques Gleizal, "L'enseignement du droit, la doctrine
et l'idéologie", in: Maurice Bourjol et al., Pour une critique du droit (Paris:
Presses universitaires de Grenoble/ François Maspero,1978).
120 Torcol, p. 4.
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عاكفًا عىل ترديد مقوالت رواد التقليدانية( ،((12إىل درجة أن أغلبية
مطبوعات املادة ما هي إال ترديد ملا سبق أن أنتجه رواد التقليدانية
يف مطبوعاتهم .ومن أسباب ذلك أن هذه األخرية ليس لها اتصال
مبارش مع ما يُكتَب يف هذا الحقل العلمي ،فظلت قارصة عن مواكبة
التطورات السياسية والدستورية التي عرفها املغرب ،مكتفية برتديد
شكل ومضمونًا .لهذا ،فأغلبية مطبوعات القانون
املطبوع التقليداينً ،
الدستوري منطية يف بنيتها ،وما تزال تعتمد يف أغلبها عىل تصاميم يف
محوري الدولة والدستور .بخصوص املحور األول ،فهي تقوم برتديد
نظريات الدولة عند فالسفة األنوار والعقد االجتامعي ،من دون
اطّالع مبارش عىل هذه املصادر يف الغالب .أما عن املحور الخاص
بالدستور ،فهي تقترص عىل تعريفه وتت ّبع مساره.
إضاف ًة إىل الدرس واملطبوع الدستوري ،تعتمد التقليدانية عىل اآلليات
األخرى للحقل العلمي للقانون الدستوري ،التي تقوم باالنتقاء
االجتامعي والعلمي للباحثني وتكوينهم وتأطريهم ومراقبة ولوجهم
للحقل العلمي .وقد ساهمت يف عملية االنتقاء مجمو ُع املؤسسات
خصوصا املجالت
املكلَّفة بإنتاج املعرفة الدستورية وتداولها وبثّها،
ً
القانونية والتأطري الجامعي .وقد ساهمت الجمعية املغربية للقانون
الدستوري يف بثّ هذه النزعة ،منذ تأسيسها يف كانون األول /ديسمرب
 ،1994من خالل منشوراتها املرش ِعنة ،باللغتني الفرنسية والعربية.
وعالوة عىل آليات حقل القانون الدستوري ،ساهمت آليات أخرى،
خارج الحقل ،يف بث أفكار التقليدانية يف املجال العمومي يف
تسعينيات القرن املايض ،من خالل وزير الداخلية آنذاك إدريس
البرصي ،بإصدار سلسلة "بناء الدولة الحديثة".
إن هيمنة التقليدانية يف مثانينيات القرن املايض وتسعينياته كان لها
ما يربرها من الناحية السياسية والتاريخية ،إال أن استمرارها أصبح
مث ًريا لالستغراب بعد مرور أكرث من ثالثة عقود عىل إنتاجها .تعود
هذه االستمرارية إىل أن توظيف األدوات البيداغوجية ،املتمثّلة يف
الدرس الدستوري واملطبوعات والتأطري ،أفىض إىل إنتاج "هابيتوس"
علمي تقليداين .فالتقليدانية ،باعتبارها هابيتوس ،ليست مجرد
معارف ومضامني ،إنها منط وجود  Manière d'êtreجرى ترسيخُه
وبثُّه نسقًا من االستعدادات امل َولِّدة بدورها لتصورات أساتذة القانون
للشعنة عىل الرغم من
الدستوري .وهذا ما يفرس استمرارها أدا ًة ّ
خصوصا مع دستور  .2011إ ّن توقّف رواد
أنها أصبحت متجا َوزة،
ً
التقليدانية عن الكتابة ،بعد وصولهم إىل مناصب سامية تستوجب
الشعنة
التحفظ يف مواقفهمَ ،خل ََّف فراغًا عىل مستوى وظيفة ّ
يف الحقل العلمي ،يحاول النظام السيايس تالفيه بتسخري أجهزته
121
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ملجموعة من أساتذة القانون الدستوري يف وسائل اإلعالم( .((12إن
سجل الرشعنة
سعيهم لرشعنة النظام السيايس سيفيض إىل تحول ِّ
من رشعنة طبيعة النظام ،كام فعل رواد التقليدانية ،إىل رشعنة
السجل لقدراتهم الذهنية ،عىل
املواقف واألحداث .إن تجاوز هذا ّ
الرغم من اختالف مستواهم ،وخضوعهم إلكراهات الرقابة املرئية
عىل التلفزيون ،ح ّول مسعاهم إىل خطاب دعايئ .ومن األمثلة يف
هذا املجال نذكر :عبد الرحيم منار السليمي ومحمد الغايل ومحمد
العمراين بوخبزة وأحمد مفيد(.((12

خاتمة
إن مملكة الدستوريني ،كام بلورها رواد التقليدانية يف أعقاب "الثورة
املحافظة" ،ستتحول من حقل مضاد إىل حقل مهيمن يف الحقل العلمي
للقانون الدستوري .وإ ّن اختصارنا الحديث عن املرشعنني ،برتكيزنا عىل
مساهمة القانون الدستوري يف رشعنة النظام السيايس ،ال يعني أنهم
الفاعلون الوحيدون يف الحقل العلمي .فحقل علم القانون الدستوري
بعد أن عرف رصا ًعا بني الفقهاء الفرنسيني والشباب التقليدانيني ،يف
حقل كان رهانُه األساس هو الرشعنة ،عرف بعد
لحظة إعادة تشكُّله ً
ذلك ظهور حقل مضاد .متثل هذا األخري يف مجموعة من األساتذة
122 Mohamed Cherkaoui, Crise de l'université: Le nouvel esprit académique
et la sécularisation de la production intellectuelle (Genève: Librairie Droz, 2011).
 123إذا كان التلفزيون يف األنظمة الدميقراطية يعاين رقاب ًة غري مرئية ،فإنه يف املغرب
يعاين رقاب ًة مرئية؛ ألنه مو ّجه إىل الدعاية السياسية .بخصوص التلفزيون يف فرنسا ،ينظر:
Pierre Bourdieu, Sur la télévision: Suivi de l'emprise du journalisme (Paris:
Liber Editions, 1996).
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بعضهم من الجيل األول ،كرقية املصدق( ،((12التي انضم إليها أساتذة
آخرون من أمثال محمد املدين( ((12وعمر بندورو( .((12عىل أن الحقل
العلمي يف هذه املرحلة مل يعرف رصا ًعا حول السلطة املعرفية،
بل عرف تَساكُ ًنا بني الحقل الرسمي والحقل املضاد ،يعكس رصا ًعا
أيديولوجيًا بني ر ّواد التقليدانية ،وخلفائهم من بعدهم ،من الذين
قاموا بوظيفة الرشعنة ،وبني فقهاء وأساتذة القانون الدستوري ،من
الذين سعوا لنزع الرشعية عن النظام السيايس .لهذا ،فالحقل العلمي
للقانون الدستوري كان يعيش نو ًعا من تقسيم العمل بني مرش ِعنني
ومناضلني ،يعود لعدم استقاللية الحقل العلمي وتبعيته للحقل
السيايس ،مام جعل رهانه سياس ًيا باألساس ،بحكم عدم حياد علم
القانون الدستوري الذي تعرض للتسييس من النظام السيايس من
أجل الرشعنة ومن الحركات االجتامعية من أجل نزع الرشعية عن
هذا النظام( .((12وقد أفىض هذا األمر إىل استمرار االنتشار الدائري
لألفكار من دون أي تغيري يذكر( .((12فاملناضلون ينزعون الرشعية
عن النظام السيايس بشعار الدستور املمنوحِ ،
معتبين حجاجهم
منسجم مع نفسه؛ ألن الدساتري املغربية يف رأيهم دساتري ممنوحة.
ً
أما املرش ِعنون فيستعملون مقولة تجديد البيعة من خالل الدستور،
مسلَّمةً .وقد استمروا يف ترديد ِحجاج رواد التقليدانية لرشعنة
دستور  ،2011يف حني أنه ينزع الرشعية عنه.
أدى الربيع العريب إىل تجاوز الفاعلني السياسيني لأليديولوجيا
التقليدانية .فقد شكل الخطاب املليك يف  9آذار /مارس النهاي َة
 124ينظر :رقية املصدق ،متاهات التناوب (الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة،
)1996؛ رقية املصدق ،متاهات السلطة التأسيسية :هل تتعايش امللكية الدستورية مع
دستور تقديري؟ (الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة)2016 ،؛
Rkia El Mossadeq, Consensus ou jeu de consensus? Pour le réajustement de la
pratique politique au Maroc (Casablanca: Edition Najah El Jadida, 1995); Rkia
El Mossadeq, Acteurs politiques dans l'espace constitutionnel (Casablanca: Ed.
Najah El Jadida, 2011).
125 Mohamed Madani, "Le système politique et la problématique de la
réforme constitutionnelle au Maroc," Revue Marocaine des Sciences Politiques
et Sociales, no. 3 (Juin 2012); Mohamed Madani, "La réforme constitutionnelle
sous le règne de Mohammed VI: Le processus et l'aboutissement", in: Amina
El Messaoudi & Manuel José Terol Bacerra (eds.), Le pouvoir constituant dans
le monde arabe (Sevilla: Universidad Pablo de Olavide & Centre Euro-Arabe
;)des études juridiques avancées, 2012
محمد مدين وإدريس املغراوي وسلوى الزرهوين ،دراسة نقدية للدستور املغريب لعام 2011
(ستوكهومل :املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات.)2012 ،
126 Omar Bendourou, Rkia El Mossadeq & Mohamed Madani (eds.), La
nouvelle Constitution marocaine à l'épreuve de la pratique, Acte du colloque
organisé les 18 et 19 avril 2013, 2ème ed. (Casablanca: Edition La Croisée des
Chemins, 2015).
127 Torcol, p. 4.
128 Bourdieu, "Le champ scientifique," p. 103.
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الرمزية لبعض املسلَّامت الدستورية املغربية؛ وهو ما سيك ّرسه
جزئيًا دستور  .2011وعىل الرغم من مرور قرابة عقد من الزمن
عىل إصدار هذا األخري ،مل يُن ِتج الفق ُه الدستوري أيديولوجيا مرش ِعنة
مالمئة لدستور  .2011إن إنتا َجها يستدعي بلورة حجاج جديد إلضفاء
الطابع الدميقراطي عليه ،وليس فقط ترديد مستجداته كام يفعل
أغلب املرشعنني ،مع رضورة االنتقاد املزدوج لحجاج رواد التقليدانية،
الذي أصبح ينزع الرشعية عن الدستور( ،((12وحجاج القطب املضاد.
إن تح ّول حقل علم القانون الدستوري من مهادنة الحقل الرسمي
والحقل املضاد إىل الرصاع الذي ظهر يف نقد املرشعنني واملناضلني
بعضهم بعضً ا ،مبناسبة سعي فريق منهم للرشعنة وفريق آخر لنزع
الرشعية عن دستور  .((13(2011لك ّن هذا التح ّول م َّر من تقسيم العمل
بني الطرفني إىل الرصاع بينهام حول احتكار السلطة املعرفية من أجل
القيام بوظيفة نزع الرشعية بالنسبة إىل البعض والرشعنة بالنسبة إىل
البعض اآلخر .إن نهاية األيديولوجيا الدستورية التقليدانية ليست
مسأل ًة أيديولوجية محضة ،بل إن التحوالت االجتامعية التي عرفها
املجتمع املغريب ،وإن مل ت ُفض إىل تحوله إىل مجتمع حديث ،فإنها
تؤسس
بلغت من العمق ما أدى إىل نهاية املجتمع التقليدي ،نهاي ًة ّ
إلفالس األشكال التقليدية للرشعنة وتجاوز األيديولوجيا التقليدانية
سوسيولوجيًا وسياسيًا(.((13

 129بلور محمد مدين ،يف هذا اإلطار ،حجا ًجا اعترب فيه أن دستور  2011داخل يف إطار
دستورانية من دون دميقراطية .أما رقية املصدق فاعتربته دستو ًرا تقديريًا .ينظر:
Mohammed Madani, "Constitutionnalisme sans démocratie: La fabrication
et la mise en œuvre de la constitution marocaine de 2011," in: Bendourou,
;Mossadeq & Madani (eds.), pp. 35-101
رقية املصدق ،متاهات السلطة التأسيسية ،ص .179 ،9
 130يف هذا اإلطار ،انتقد محمد أتركني رقية املصدق صاحبة مقولة "املتاهات" .ينظر:
أتركني ،ص  .120-119كام أ ّن رقية املصدق انتقدت عبد العزيز املغاري ،وأدخلته يف خانة
الفقه املحافظ يف تقدميه الكتاب الصادر عن الجمعية املغربية للقانون الدستوري مبناسبة
مرور خمسني سنة من أخذ املغرب بالدستور ،الذي اعترب فيه دستور  2011دستور إعادة
التأسيس ،ينظر :املصدق ،متاهات السلطة التأسيسية ،ص .44-43
131 Habermas, p. 60.
السقف الذي يفصل املجتمعات التقليدية عن املجتمعات الحديثة ،يتمثل ،بحسب
هابرماس ،يف أن تطور قوى اإلنتاج أفىض إىل توسع أنساق فرعية للسلوك العقالين إىل درجة
مساءلة األشكال القدمية للرشعنة ،واهتزاز اإلطار املؤسسايت املرشعن للعالقات االجتامعية.
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صـدر حديـ ًثا

تـأليف :أسماء نويرة وآخرون

االنتخابات التشريعية والرئاسية في تونس عام :2019
الحقل السياسي والسلوك االنتخابي وحراك النخب
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب بعنوان االنتخابات التشريعية والرئاسية
في تونس عام  :2019الحقل السياسي والسلوك االنتخابي وحراك النخب ،ضمن سلسلة
دراسات التحول الديمقراطي ،من تأليف أسماء نويرة وآخرين ،وتحرير مهدي مبروك .يقع الكتاب
في  624صفحة ،ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام.
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Arab People's view on Political Systems:
Comparative Study Using Principal Component Analysis

 بيانات يمكن من خاللها تسليط الضوء على مدى تجاوب2020 /2019 يو ِّفر المؤشر العربي
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for Arab countries. It is clear from the the first conclusion that the Arab citizen
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security concerns. However, it seems that the political elite did not give much
importance to this priority; this is why the Arab countries experienced a series of
failures in the democratic process. The second conclusion is that some countries
share similarities, which differ from other groups of Arab societies. Our method
helps to better understand the factors and components behind the differences or
similarities between Arab countries.
Keywords: Religion, Politics, Democracy, Principal Component Analysis.
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مقدمة
كانت الدميقراطية من املطالب الرئيسة ،بوعي أو من دونه ،للشارع
العريب خالل أحداث الربيع العريب ،منذ عام  2011يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا .ورغم تغيري النخب السياسية يف عدد من
الدول ،فإن مطالب الدميقراطية ،مثل توسيع املشاركة يف القرارات
السياسية والحريات الفردية واملجتمعية والدينية ،كانت وال تزال
مهم لدى املواطنني يف املجتمعات العربية ،كام تدل عىل ذلك
مطلبًا ًّ
(((
بيانات مسح املؤرش العريب . 2020 /2019
استنا ًدا إىل البيانات نفسها ،نجد أ ّن جانبًا آخر من الشارع العريب ال
يزال يرفض قيم الحداثة السياسية وإجراءاتها ،كالدميقراطية وتداول
السلطة .وذلك بدافع ديني أو سيايس محض ينحو إىل تفضيل
الحكم األوتوقراطي أو العسكري الذي يقدم نفسه عىل أنه نظام
قادر عىل تحقيق األمن ،ولو عىل حساب الحريات .من ث ّم ،فهو
حل وسطًا بني االستقرار واالزدهــار"(((.
مييل إىل "استخدام األمن ً
ظل ما آلت إليه األوضاع يف بعض دول الربيع
ويبقى هذا متف َّه ًم يف ّ
العريب؛ حيث أضحت املطالبات بالحرية والدميقراطية رديفًا للفوىض
عند فئات مجتمعية ،إ ّما خوفًا عىل مصالحها التي كانت محمية
من األنظمة السياسية التي ح ّملها الربيع العريب مسؤولية تدهور
األوضاع الحقوقية واالقتصادية أيضً ا ،وإ ّما تخوفًا من تغيري دميقراطي
قد يعصف باألمن الذي حققته تلك األنظمة يف معادلة صعبة
التوازن بني املتطلبات الحقوقية واالقتصادية.
يعطي هذا النوع من التوتر بني املجتمعي والسيايس شعو ًرا بعدم
االطمئنان ،تحتضنه الرغبة يف إدخال مفهوم الدميقراطية الغريب
يف املجال التداويل العريب ،عىل األقل بالقدر املطلوب الذي يسمح
مبالءمته ،ومن ث ّم قبوله .لذلك تهدف الدراسة إىل معرفة التصورات
السياسية الرائجة يف املجتمعات العربية ،بعد مرور عقد عىل
خصوصا أنها تتزامن مع إصدار بيانات
انتفاضات الربيع العريب،
ً
املؤرش العريب  .2020 /2019وتكمن أهمية الدراسة يف قياس مدى
مالءمة مجموعة من األنظمة السياسية القامئة اآلن يف العامل لتكون
نظا ًما سياسيًا يف الدول العربية من وجهة نظر املواطنني .واستنا ًدا
إىل هذا التقييم ،تستخدم الدراسة أدوات إحصائية لتحديد مكونات
 1املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش العريب  ،2020 /2019برنامج قياس
الرأي العام (الدوحة :ترشين األول /أكتوبر  ،)2020شوهد يف  ،2021/11/30يف:
https://bit.ly/3z0PooV
2 Joseph Bahout et al., Arab Horizons: Pitfalls and Pathways to Renewal
(Washington, D.C: Carnegie Endowment for International Peace, 2018), p. 41.
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رئيسية ميكن من خاللها تصنيف الدول ،بحسب أمناط متيل إىل
أنظمة سياسية معيّنة.
أ ّما اإلشكالية التي تتمحور حولها الدراسة ،فتتمثّل يف معرفة نظام
الحكم الذي تراه املجتمعات الحالية مالمئًا لها ،بعد تجربة الربيع
العريب وما تالها من ّ
تعثات يف بعض البلدان العربية وفشلٍ ذريع
خصوصا أن طموح هذه املجتمعات قد اصطدم
يف البعض اآلخر،
ً
بواقع سيايس واقتصادي داخيل وآخر إقليمي ودويل ،امتزج يف
بنية اجتامعية مل تكن بالرضورة مؤهلة لقبول مقتضيات الحداثة
من حرية سياسية ودميقراطية .أ ّما أهمية الدراسة املبنية عىل آراء
فعل األشد اهتام ًما باألوضاع
املعن ّيني مبارشة ،فتكمن يف أ ّن هؤالء هم ً
السياسية الحالية ،مقارن ًة مبا كان منتظ ًرا من تغيريات مل يفلح الربيع
يف إرسائها .وتتجىل أهميتها أيضً ا يف املقارنة بني مجموعة من الدول
العربية ،عىل أساس تحليل املكونات الرئيسة ،لفهم أوجه التشابه
واالختالف من حيث امليول إىل مختلف األنظمة السياسية .من هذا
املنطلق ،نطرح مجموعة من التساؤالت:
1.التساؤل األول :ما األنظمة السياسية التي تراها املجتمعات
خصوصا بعد األزمات التي
العربية مالمئة لواقعها االجتامعي،
ً
عاشتها بعض الدول من خالل التجربة الدميقراطية غري املقنعة؟
2.من ث ّم ميكن طرح التساؤل الثاين :هل هناك مجموعات تشكل
أمناطًا مختلف ًة من حيث التصورات السياسية حول أنظمة
مفضّ لة أو أخرى غري مرغوب فيها؟ وما أوجه التشابه بني عيّنات
الدول من حيث تفضيل أنظمة حكم عىل غريها؟
3.تطرح مسألة التجانس نقاشً ا داخل املجتمعات العربية .من هنا
يُطرح التساؤل الثالث :ما املكونات أو العنارص التي ميكن من
خاللها فهم أوجه التشابه واالختالف بني املجموعات املنتمية
إىل املجال التداويل اإلسالمي نفسه ،يف ما يخص مسألة نظام
الحكم األمثل من وجهة نظر املواطنني؟

ً
أوال :المنهجية والتحليل التصنيفي
جرى استخدام أحدث بيانات مسح املؤرش العريب 2020 /2019
الصادر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،واملك ّونة من
ع ّينة متثل  27994مستجي ًبا من ثالث عرشة دولة (األردن ،تونس،
الجزائر ،السعودية ،السودان ،العراق ،موريتانيا ،فلسطني ،الكويت،
لبنان ،مرص ،املغرب ،قطر) .وقع اختيار هذه الدول بحسب البيانات
املتوافرة يف هذا املسح .يف مرحلة أوىل ،جرى تعديل البيانات والتحقق
من صحة املتغريات مع تصحيح بعض املفردات وإعادة ترميزها بحيث
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تكون قابلة لالستخدام .من بني أسئلة االستبيان املتوافرة ،استُخرج
عدد محدود من املتغريات املرتبطة بسؤال حول ستة أنظمة سياسية
(كام سرنى يف النتائج) قامئة اآلن يف العامل ،والتعرف من خالل أجوبة
املستجيبني إىل "مدى مالءمة هذه األنظمة لتكون نظا ًما سياسيًا يف
بلدهم" .كانت األجوبة عىل سلّم من  1إىل  ،4حيث ميكن تقييم
النظام السيايس املقرتح من "غري مالئم عىل اإلطالق" إىل "مالئم ج ًدا".
متكّن جداول النسب املئوية واملعدالت ،كام سرنى يف عرض النتائج
الوصفية ،من التع ّرف إىل املجتمعات العربية األشد ميولً إىل أنظمة
سياسية معيّنة ،ومن ث ّم اإلجابة عن التساؤل األول للبحث ومناقشته.
بعد التحليل الوصفي للبيانات ،تستخدم الدراسة تحليل املك ّونات
الرئيسية  (((Principle Components Analysisالذي يُعترب من
التقنيات التي تساعد يف تلخيص البيانات واختصارها .انطالقًا من 6
ستبي لنا نتائج هذا التحليل
أسئلة عن األنظمة السياسية (متغريات)ّ ،
مدى ارتباط بعض األنظمة فيام بينها ،بحسب أجوبة املواطنني .بعد
ذلك ،ميكن تحويل هذه املتغريات املرتابطة ولو جزئيًا إىل مجموعة
أصغر من "املتحوالت املستقلة التخيلية" التي تُعترب هي املكونات
الرئيسة .سيقع احتسابها بطرائق إحصائية عىل أساس املتغريات
متغي
األصلية بنسب ومقادير تزيد أو تنقص بحسب دور كل ّ
وتأثريه((( .باستخدام هذا النموذج اإلحصايئ ،ميكن تصنيف الدول
ومقارنتها بحسب املكونات الرئيسة (كام سرنى عرب رسم بياين يف
النتائج) ،والتعرف إىل مدى تجانس بعض املجموعات من الدول أو
عدم تجانسها ،من حيث التعامل مع مسألة نظام الحكم ،ومن ث ّم
ميكننا اإلجابة عن التساؤل الثاين للبحث ومناقشته.
يساعد منوذج تحليل املكونات الرئيسة عىل اإلجابة أيضً ا عن التساؤل
الثالث؛ باعتبار أ ّن كل مك ّون من املكونات الرئيسة ميثل العنارص
التي ميكن من خاللها فهم أوجه التشابه واالختالف بني املجموعات،
مع تحديد املجتمعات العربية املنتمية إىل املجال التداويل اإلسالمي
نفسه أو املجتمعات نفسها التي متيل إىل أنظمة سياسية أخرى من
وجهة نظر مواطنيها .وإضاف ًة إىل تحليل املكونات الرئيسة ،جرى
استخدام أسلوب التحليل التصنيفي (العنقودي)((( ،للتعمق يف فهم
املجموعات وتحديدها بحسب خصائصها ،ارتباطًا باملتغريات األصلية
( 6متغريات) ،كام سرنى ذلك من خالل النتائج.
3 I.T. Jolliffe, Principal Component Analysis, 2nd ed. (New York: Springer,
2002), p. 1.
4 Ganesh R. Naik (ed.), Advances in Principal Component Analysis:
Research and Development (New York: Springer, 2018), p. 59.
5 Christian Hennig et al., (eds.), Handbook of Cluster Analysis (Boca
Raton/ London/ New York: Taylor & Francis Group, LLC, 2016), pp. 104-107.
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تُع ُّد طرائق التحليل التي اخرتناها جز ًءا من املناهج التصنيفية ،وتهدف
إىل تسليط الضوء عىل مجموعات تتميز بخصائص مشرتكة ،وتختلف
عن مجموعات أخرى .وتقوم الدراسة عىل تحديد املجموعات،
بحسب مدى مالءمة األنظمة السياسية للبلدان العربية من وجهة
نظر املواطنني؛ وذلك إلبراز النامذج املثالية لهذه األنظمة .من خالل
املك ّونات الرئيسية ،سنتمكن من تحديد األمناط العامة لتصنيف
الدول .ويتطلب هذا النوع من التحليل بعض املالحظات فيام يتعلق
بتفسري النتائج .إن النامذج املثالية ليست سوى بناء نظري ،وال ميكنها
محل الواقع التجريبي الذي يسعى كل مواطن للتعبري عنه
تحل ّ
أن ّ
من خالل اإلجابة عن أسئلة االستبيان .لذلك يجب أن نكون حريصني
عىل ألّ نرى يف األنواع املثالية صورة طبق األصل للواقع التجريبي.
فالوظيفة األساسية لهذا املنهج اإلحصايئ ،هي تقديم وسيلة متكّننا من
رسم صورة مركزة تقربنا من الواقع ،من دون أن تكون شاملة لكل
الجوانب املحيطة بالحياة اليومية لألفراد املكونني للمجتمع.
علينا أن ندرك أن البلدان موضوع الدراسة متثّل حاالت متداخلة فيام
يتعلق ببنيتها االجتامعية وتركيبتها الثقافية ،والسياسية ،واالقتصادية،
مع وجود خصوصيات من حيث املسارات التاريخية واملؤسساتية
أيضً ا .إن ميول املواطنني إىل نظام سيايس ،وانتام َءهم إىل تصنيف
معني ،قد يفيدان يف تسليط الضوء عىل التصورات واالختيارات التي
تشرتك فيها بعض الدول .يف هذا اإلطار ،يحرضنا التشابه بني األشجار
والغابات الذي يلخص جي ًدا املنظور التحلييل الذي يطرحه املنهج
التصنيفي .فأمام الك ّم الهائل والعدد الذي ال يحىص من األشجار
الفريدة ،يصبح من الرضوري ،بنا ًء عىل أنواع مثالية من األشجار،
تكوين رؤية بشأن الغابة ومكوناتها الرئيسة ،ولو أن هذه الرؤية،
قد ال تُظهر ّإل جز ًءا من الواقع((( .عىل العموم ،ميكن أن نجد جذور
التحليل التصنيفي يف التصور النظري للعامل األملاين ماكس فيرب
 )1920-1864( Max Weberملفهوم النموذج املثايل .يرى فيرب أن
هذا النموذج يساعد عىل طرح فروض والبحث عن املعاين الذاتية
تعب عن تَ َثُّالت دقيقة للحقيقة،
للظواهر .ولو أن هذه املعاين قد ال ّ
فإنها توحي ببعض املالمح النموذجية من خالل بناء منطقي
للمفاهيم التي تؤطر الظاهرة موضوع الدراسة .لذلك ميكن اعتبار
النامذج املثالية لفيرب وسيل ًة "إلحداث تقدّمٍ يف املعرفة من خالل
إعادة تنظيم ثابتة للمفاهيم العلمية"((( .يف هذا السياق ،ربط عدد
6 W.I.L. Arts & John Gelissen, "Three Worlds of Welfare Capitalism or
More? A State-of-the-Art Report," Journal of European Social Policy, vol. 12,
no. 2 (2002), p. 139.
 7لوران فلوري ،ماكس فيرب ،ترجمة محمد عيل مقلد (لبنان :دار الكتاب الجديد املتحدة،
 ،)2008ص .33-32
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من املفكرين املعارصين النامذج املثالية والتحليل التصنيفي باملنهج
التف ّهمي .ميكن أن نرى ذلك من خالل كتاب دومينيك شنابر((( الذي
يركز عىل البعد التف ّهمي ارتباطًا بالتحليل النمطي .وتناقش بعض
فصول الكتاب تحليل األنظمة االجتامعية والسياسية (بوصفها مناذج
مثالية لدول الرفاهية يف الغرب((() وترتيبها يف شكل أمناط لفهم أوجه
االختالف والتشابه والبحث عن أسباب ذلك.

ثان ًيا :األنظمة السياسية وتضارب
األيديولوجيات في العالم العربي
ال شك يف أن الرصاعات التي شهدها العامل العريب مند أكرث من نصف
قرن ال تخلو من وجود تيارات يطغى عليها التديّن .يفرض علينا ذلك
أن نأخذ يف االعتبار مكانة الدين يف الثقافة السياسية واالجتامعية
للمنطقة ،ويف اإلمكان استخدام تعريف الدين الذي ق ّدمه صادق
يظل ذا داللة مه ّمة يف هذا اإلطار .يع ّرف
جالل العظم ،وهو تعريف ّ
املفكر السوري الراحل الدين يف املنطقة بأنه "ق ّوة هائلة تدخل يف
صميم حياتنا وتؤث ّر يف جوهر بنياننا الفكري والنفيس وتح ّدد طرق
تفكرينا وردود فعلنا نحو العامل الذي نعيش فيه وتشكّل جز ًءا ال
يتج ّزأ من سلوكنا وعاداتنا التي نشأنا عليها"( .((1ويدل هذا عىل أن
املجتمعات يف املنطقة ظلّت مؤطّرة بالخطاب الديني الذي ميتلك
القدرة عىل نقل رؤيته إىل امليدان السيايس ،رغم وجود القوى
األخرى :قومية أو يسارية أو ليربالية ،التي ترى يف العلامنية أفقًا
سياس ًيا لها ،والتي تعذّر عليها بلورة خطاب سيايس مقنع مبني عىل
أساس علامين أو عىل األقل دميقراطي.
مثل لطاملا جرى اعتباره كفا ًحا فرديًّا أو حزبيًّا يف أحسن
فالتيار الليربايل ً
األحوال ،وليس باعتباره تجربة عملية قامئة عىل نقاش نظري .لذلك،
ظل إىل حد بعيد أسري األطر
ميكن القول إن الخطاب الليربايل العريب ّ
(((1
واملعايري النظرية الغربية وفشل مالءمتها للمجتمع العريب  .نتيجة
لذلك ،بدا هذا التيار مفتق ًرا إىل الجذور يف مجاله العريب اإلسالمي.
ومنذ أحداث الربيع العريب ،أصبح الخطاب الليربايل الحايل مرتبكًا ،من
حيث ارتباطه العميق بنامذج جاهزة يف مجاالتها الغربية ،ولكنها غري
يظل هذا الخطاب
مالمئة للثقافة العربية الحالية .إضافة إىل ذلكّ ،
8 Dominique Schnapper, La compréhension sociologique: Démarche de
l'analyse typologique (Paris: Presses Universitaires de France, 2012), p. 63.
9 Axel Van den Berg, "Quebec's Distinct Welfare State," Inroads: The
Canadian Journal of Opinion, no. 31 (Summer-fall 2012), p. 61.
 10صادق جالل العظم ،نقد الفكر الديني (بريوت :دار الطليعة ،)1997 ،ص .12
 11عبد الله العروي ،األيديولوجيا العربية املعارصة (صياغة جديدة) (الدار البيضاء:
املركز الثقايف العريب ،)1995 ،ص .48-44
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محاصا باألحداث الجارية التي تتجاوزه .فلم يتمكن الليرباليون
ًَ
العرب من إقناع شعوبهم بأن الليربالية هي املخرج من األزمات،
بل مل يستطع العديد منهم التخلّص من العالقات واملصالح التي
تجمعهم باألنظمة التي خرجت ض ّدها الجامهري يف الربيع العريب.
نضيف إىل ذلك أن يف املخيال العريب عمو ًما ،يقع الربط تلقائيًا بني
الغرب الليربايل الذي يُعترب املرجع األسايس يف الخطاب الليربايل العريب،
من جهة ،والغرب االستعامري املوايل إلرسائيل ،ومن ث ّم يُنظر إليه
عىل أنه عدو ملصالح الشعوب العربية( ،((1من جهة أخرى؛ ما يزيد
من الصعوبة التي يعرفها الت ّيار الليربايل يف إيجاد صدى أليديولوجيته
فضل عن أ ّن تجربة بعض األحزاب املحسوبة عىل
يف الشارع العريبً ،
هذا التيار مل تكن موفقة يف عدد من البلدان العربية( .((1فلم ت َر
أي مانع أخالقي من التحالف مع أحزاب أخرى ذات
هذه األحزاب ّ
توجهات مناقضة للدعاوى الليربالية .والتسابق والتدافع ،يف املجال
السيايس  -االقتصادي أيضً ا ،جعال هذا التيّار بعي ًدا عن اإلشكالية
األساسية يف البلدان العربية املتعلّقة بالعدالة االجتامعية.
أ ّما عن الت ّيار القومي  -اليساري ،فيكفي فقط التذكري بأ ّن فشله الحايل
يف استقطاب الشارع العريب يعود إىل الصدى الذي تركته ّ
تعثات هذا
التيار ،حينام توىل الحكم يف خمسينيات القرن املايض وستينياته ،يف
مجموعة من الدول العربية .يضاف إىل ذلك تهميش مفهوم الدولة
يف الفكر القومي  -االشرتايك وعدم التنظري له لصالح مفهوم "األمة
العربية" الذي كان له النصيب األكرب من الحضور يف األيديولوجية
القومية( .((1من جهة أخرى ،خالل القرن العرشين ،تحولت العروبة
من فكرة االنتامء أو فكرة ناقلة للهوية إىل عقيدة متجذرة يف
الطموح السيايس وأيديولوجية للسلطة .يف إطار هذا املوضوع ،يقول
برهان غليون إنه منذ الثالثينيات" ،أصبحت العروبة فكرة سائدة
وشعبية يف سوريا والعراق .مع النمو الدميوغرايف للسكان الحرضيني،
وانتشار التعليم ،وتطور الصحافة ،وظهور نخبة فكرية متحمسة،
فقد تغلغلت رسالة القومية العربية يف جميع األجيال .وسيطرت
بعد ذلك عىل الخطاب السيايس وأجربت جميع الوالءات /الهويات
 12محمد عابد الجابري" ،مساهمة يف النقد األيديولوجي" ،يف :بسام الكردي [وآخرون]،
محاورة فكر عبد الله العروي (الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)2000 ،ص .99
مثل بالنسبة إىل التجربة التونسية :سمري محمد حمدي" ،األحزاب الليربالية
 13ينظر ً
يف تونس ..شعارات جوفاء عىل ورق فاخر" ،البيان ،العدد ( 324حزيران /يونيو ،)2014
شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/2WYif0d :؛ وبالنسبة إىل التجربة املرصية ،يُنظر:
سعد محيو" ،الربيع العريب مل ميُت ..بل 'يتمخّـض'!" ،سويس إنفو ،2014/6/5 ،شوهد يف
 ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3h2zuV5 :
 14للتفصيل يف هذه املسألة ،ينظر :محمد عابد الجابري ،الخطاب العريب املعارص :دراسة
تحليلية نقدية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1994 ،ص .189-107
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األخرى عىل الصمت"( .((1هكذا ،ولدت حركة قومية شعبية ،فتحولت
إىل قوة استبدادية يف العراق وسورية؛ إذ ترفض هذه األنظمة كل
أشكال املعارضة املنظمة ،ومتيل إىل مصادرة كل نشاطات املجتمع
وسيل ًة لضامن "األمن القومي" من منظورها؛ ما أفقدها بريقها
ظل هذا الخطاب
وشعبيتها يف الشارع العريب .من الناحية النظريةّ ،
نخبويًا ،رغم حديثه عن الجامهري والعدل االجتامعي.
ولتعزيز هذه الطرح ،يف إمكاننا استحضار تجربة إيران يف عام .1979
فإبّان الثورة اإليرانية ضد الشاه محمد رضا بهلوي زار ميشال فوكو
اسل لصحيفة كوريريي ديال سريا اإليطالية .عند وصوله
إيران بصفته مر ً
إىل مدينتي طهران وقم ،كان فوكو يسأل اإليرانيني يف الشوارع عن
نظام الحكم الذي يريدونه؟ فأجاب أربعة من كل خمسة إيرانيني
ُسئلوا" :الحكومة اإلسالمية"( .((1يومها مل تكن للفيلسوف الفرنيس
الوسائل الدقيقة لقياس رغبة اإليرانيني السياسية .لكن الوضع العام
كام رشحه فوكو يف مقاالته كان يفيد بهذا التوجه الشعبي ،رغم عدم
إمكانية إجراء استفتاء شعبي عن طريق انتخابات نزيهة أو عىل
األقل مسموحة كالتي نتوفر عليها اآلن .وستتأكد هذه الرغبة يف
استحضار العنرص الديني يف املامرسة السياسية يف املنطقة العربية.
فبعد أحداث الربيع العريب وصعود التيار اإلسالمي عىل الساحة
السياسية يف العديد من بلدان املنطقة العربية ،توالت االنتصارات
األوىل لألحزاب اإلسالمية :حزب حركة النهضة التونيس ،وحزب
العدالة والحرية املرصي ،وحزب العدالة والتنمية املغريب ،وكانت
شاهدة عىل التعاطف الشعبي مع حضور الخطاب ذي الدالالت
الدينية يف معرتك السياسة( .((1عمو ًما ،حتى قبل أحداث الربيع
العريب ،أظهرت التجربة العربية حضو ًرا كب ًريا لألحزاب اإلسالمية يف
االنتخابات ،جاء بالعديد منها إىل الحكم أو املشاركة فيه(.((1
"15 Burhan Ghalioun, "L'arabisme par-delà nationalisme et islamisme,
Confluences Méditerranée, vol. 2, no. 61 (2007), p. 105.
16 Lawrence Olivier & Sylvain Labbe, "Foucault et l'Iran : À propos du
désir de révolution," Canadian Journal of Political Science, vol. 24, no. 2
(Juin 1991), p. 222.
 17عىل سبيل املثال ،يف االنتخابات الترشيعية الجزائرية لعام  ،1991حصل حزب
الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ عىل  188مقعدًا من أصل  ،231أي ما يقرب من  .%82ويف مرص،
تشكّل "اإلخوان املسلمون" بصفتهم أول قوة معارضة ،حصلوا عىل  88مقعدًا يف االنتخابات
الترشيعية لعام  .2005وفازت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" أيضً ا يف االنتخابات
الترشيعية الفلسطينية لعام  .2006وغري بعيد عن املنطقة العربية ،يف تركيا ،فاز اإلسالميون
من حزب العدالة والتنمية باالنتخابات الرتكية عام .2007
 18نذكر عىل سبيل املثال تجربة حزب العدالة والتنمية املغريب ،الذي شارك يف الحكم
دورت 2011
يف املغرب إىل جانب املؤسسة امللكية ،بعد فوزه يف االنتخابات الترشيعية يف َ
و .2016وخرس يف االنتخابات األخرية يف  9أيلول /سبتمرب  ،2021تاركًا املكان ألحزاب محسوبة
عىل التيار الليربايل.
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وأمــام تضارب األيديولوجيات يف الساحة العربية بني الرافضة
للدميقراطية والقابلة لها واملستغلة أيضً ا آلليتها ،فإ ّن مسح املؤرش
العريب مينحنا إمكانية قياس آراء الشارع العريب يف اختياراته البعيدة
عن الدميقراطية أيضً ا .وبناء عليه ،يف إمكاننا االنطالق من تلك
األرقام ،لتحليل تلك الخيارات التي تبقى مرشوعة ومفهومة ،إذا
أخذنا يف الحسبان السياق التاريخي والسيايس للبلدان التي ارتفعت
فيها نسبة املطالبة بأنظمة غري دميقراطية.

ً
ثالثا :الرغبة في الديمقراطية
بين الشعوب ونخبها السياسية
في العالم العربي
أمام الطموح الدميقراطي ،ما زال هناك نوع من الخطاب األكادميي،
يختزل املنطقة العربية واإلسالمية عمو ًما يف كلمة واحدة وهي
اإلسالم الذي يعترب دين "اآلخر املختلف"( .((1من هنا يجري القفز
عىل االختالفات العديدة التي تسود أهل املنطقة العربية ،بحسب
التجارب التاريخية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية .ومن ث ّم
يجري تجاهل رأي الشارع العريب نفسه؛ بحيث تصبح مطالبه ،يف
العديد من الخطابات الغربية ،هي ذاتها ال تتغري مع الوقت(.((2
يف الواقع ،تكمن الصعوبة الكربى يف مثل هذه الخطابات ،مبا يف ذلك
الخطاب العلمي نفسه ،يف أنها تظل حبيسة ما يسميه محمد أركون
"اإلسالمولوجيا الكالسيكية" .وينظر إىل هذا املنهج "الوصفي" عىل أنه
يض ّحي بـالتحليل النقدي ألنواع الخطاب واألصوات الحارضة داخل
املجال التداويل اإلسالمي ،مسقطًا مايض اإلسالم عىل حارض املنطقة
العربية اإلسالمية .وال يرى اإلسال َم ،ومن ث ّم فضاءه ،إال يف كتب الرتاث
القديم وليس يف التجارب الح ّية للناس(.((2
فيجري تقليص الفضاء اإلسالمي (إضافة إىل املسلمني يف الغرب)
من منظور اإلسالم الكالسييك إىل دولة إسالمية واحدة ،من دون
19 Maxime Rodinson, La fascination de I'Islam (Paris: Maspero, 1982), p. 19.
 20ينظر تفاصيل أنواع هذه الخطابات وصعوبة إنتاج خطاب علمي عن اإلسالم
ومنطقته ،يف:
Jean-Robert Henry & Franck Frégosi, "Variations françaises sur l'Islam
éternel: Pour une typologie des discours," in: Bruno Étienne (dir.), La France
et l'islam (Paris : Éditions du CNRS, 1990).
21 Mohammed Arkoun, Pour une critique de la raison islamique (Paris:
Maisonneuve-larose, 1984), pp. 43-45.
ويذهب أوليفييه روا إىل الفكرة نفسها .ينظر عىل سبيل املثال :عثامن تزغارت" ،أوليفييه روا
'ال صلة السترشاقنا باسترشاق االستخبارات األنغلوسكسوين'!" ،األخبار ،2007/12/10 ،شوهد
يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3D2Jh6W :

108
مراعاة االختالفات بني دول املنطقة ،وكذلك درجات انتامئهم إىل
الحداثة السياسية .فتميل اإلسالمولوجيا الكالسيكية إىل محو الحدود،
وبالنتيجة تقليص طيف التحليل ،فيجري عىل سبيل املثال وضع
تونس واليمن والسعودية وأفغانستان عىل الشبكة السياسية نفسها،
رغم االختالف الكبري بني هذه البلدان يف التعامل مع الدين والسياسة.
عىل عكس اإلسالمولوجيا الكالسيكية ،يقرتح أركون "اإلسالمولوجيا
التطبيقية" التي يجب أن تُخضع اإلسالم وأنــواع الخطاب اإلسالمي
للمتطلبات املتعددة التخصصات يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية .ويريد
أركون من هذا املنهج أن يكون منفت ًحا عىل كل مظاهر الفكر اإلسالمي،
الستعادة الجوانب املهملة يف اإلسالمولوجيا الكالسيكية .وبالنتيجة يجب
االهتامم بالعديد من املجاالت ،كمجال التعبري الشفهي يف املجتمعات
اإلسالمية ،والتجربة الشفهية غري املكتوبة ،والتجربة غري املكتوبة وغري
املسموح بها ،وما إىل ذلك ((2(.ويبقى هدف أركون هو "قراءة مايض اإلسالم
وحارضه بد ًءا من التعبريات واملطالب الحالية للمجتمعات اإلسالمية"(.((2
من الناحية السياسية ،تجد هذه الرؤية للعامل العريب ضالّتها يف ّ
تعث
مسار الدميقراطية يف املنطقة ،منذ سنوات االستقالل .وتعترب ثورة
الربيع العريب نقطة تحول كربى؛ إذ شكلت الدميقراطية أحد أهم
مطالب الشارع العريب وما زالت إىل اآلن وبنسبة كبرية .ورسعان ما
يجري ربط عدم إرساء دعائم الدميقراطية ،رغم الرغبة الشعبية فيها،
باإلسالم الذي يُق َّدم عىل أنّه دين يح ُّد من ترسيخ أسس الدميقراطية.
فعىل سبيل املثال ،يذهب الباحث الفرنيس جامل بوويور إىل أنّه،
إضافة إىل التعرث االقتصادي ،يبقى العائق األسايس للدميقراطية يف
الوطن العريب هو االعتقاد الديني( .((2ويعرتي هذه األطروحة ،طب ًعا،
العديد من اإلشكاالت :من بينها أ ّن هناك مناطق أخرى أُرسيت فيها
الدميقراطية من دون أن يتخىل أهلها عن اعتقاداتهم الدينية ،يف
الغرب ذي املرجعية املسيحية نفسه .وإذا كان األمر يخص اإلسالم
مثل،
وحده دون غريه من األديان ،فإ ّن تركيا مبرجعيتها اإلسالمية ً
استطاعت ترسيخ الدميقراطية عىل النمط الغريب .وحتى املاليني
من الجالية املسلمة يف الغرب تطبعت مع األنظمة الدميقراطية ،بل
تساهم يف تكريسها عرب مختلف املؤسسات والتنظيامت.
من املؤكد أنّه رغم توافر الرغبة يف الدميقراطية لدى املجتمعات
العربية عرب تشكيل برملانات ومنتخبني ،فهذا ال يعني إرساء
22 Arkoun, pp. 44-48.
23 Mohammed Arkoun, Ouverture sur l'islam (Paris: Éditions Grancher,
1989), p. 8.
24 Jamal Bouoiyour, "Les pays arabes et la démocratie: Une
équation impossible ?" Le Point, 19/8/2021, accessed on 30/11/2021, at:
https://bit.ly/3kgAp5a
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دعامئها( ،((2وال حتى تفيش ثقافتها بني فئات الشعب .بل تظهر
حل عند فشل التجارب السياسية السابقة يف العديد
الدميقراطية ً
من هذه املجتمعات .ويبدو أ ّن اإلجابة عن التساؤل بشأن املسؤولية
عن تعرث الدميقراطية يف املنطقة العربية متوافرة يف أطروحة عزمي
بشارة يف االنتقال الدميقراطي( .((2فهذا املفكر العريب يُح ِّمل النخبة
السياسية مسؤولية تأسيس مسار االنتقال الدميقراطي ،عرب السهر
عىل تفيش مبادئ الدميقراطية يف الثقافة السياسية للمجتمع؛ أل ّن
"سياسات الحكومة وقوانينها والظروف التي تخلقها تؤثر جذريًا
يف الثقافة السياسية"( .((2فالنخب املقتنعة مببادئ الدميقراطية هي
املسؤولة عن إنجاح مسارها .وهذا االقتناع مببادئ يجب أن يظهر
مهمي،
مامرس ًة يف ثقافة هذه النخب عرب عنرصين يعتربهام بشارة ّ
وهام" :أ .قبول مبدأ املواطنة وما يرتتب عليه من حقوق سياسية
وحريات مدنية وواجبات .ب .االلتزام باملؤسسات واإلج ـراءات
الدميقراطية"( .((2ووفقًا لهذا الطرح ،ال معنى النتظار تفيش قيم
الدميقراطية بني فئات الشعب ،بل هي مسؤولية النخب التي عليها
قبول اللعبة الدميقراطية والتمسك بقيمها عرب املامرسة ،ولو عىل
حساب فقدانها المتيازات النخبة ،إذا أذنت رياح التغيري السيايس
يف إطار دميقراطي بذلك .ومن شأن مامرسة هذه النخب املؤمنة
وربا
بها أن تريس شيئًا فشيئًا قيم الدميقراطية بني فئات الشعبّ .
يفس لنا اإلخفاقات املتتالية لدول الربيع العريب التي
هذا ما ّ
عرفت نو ًعا من املامرسة الدميقراطية بعد عام  ،2011رغم إقبال
فئات عريضة من شعوب تلك الدول عليها .ففي اإلمكان تفسري
جانب مه ّم من النخبة
إخفاق املسار الدميقراطي يف مرص بائتالف
ٍ
رشا وذا أهمية قصوى يف
السياسية مع الجيش الذي أصبح دوره مبا ً
السياسة ،بعد أن كان خافتًا يف السنوات األخرية قبل ثورة  25يناير
 .((2(2011فبدلً من انتظار انتهاء والية الرئيس املنتخب دميقراط ًيا
يف  30حزيران /يونيو  2012ملحاسبته ومحاسبة حزبه عن طريق
صناديق االقرتاع ،إذا تبني فشل سياساته ،فَضَّ ل جانب كبري من النخبة
السياسية عدم االنتظار واللجوء إىل الشارع ،ضاربًا عرض الحائط
أحد أهم مبادئ الدميقراطية وهي االلتزام باملؤسسات واإلجراءات
الدميقراطية ،بحسب تعبري بشارة.
 25سمري حمدي" ،هل هي دميقراطية بال دميقراطيني؟" ،العريب الجديد،2018/1/30 ،
شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3ts9rMd :
 26ينظر :عزمي بشارة ،االنتقال الدميقراطي وإشكالياته :دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2020 ،
 27املرجع نفسه ،ص .416
 28املرجع نفسه ،ص .419
 29ينظر يف هذا الصدد :عزمي بشارة ،الجيش والسياسة :إشكاليات نظرية ومناذج عربية
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2017 ،ص .198-183
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الجدول ()1
النسب املئوية ومعدالت األنظمة السياسية من خالل تقييم املستجيبني مدى مالءمة هذه األنظمة لدولهم
سأذكر لك بعض األنظمة السياسية القامئة اآلن يف العامل،
وأود أن أتعرف إىل مدى مالءمتها لتكون نظا ًما سياس ًيا يف
بلدك.

املعدل عىل
االنحراف
مالئم جدًّ ا أو مالئم إىل غري مالئم إىل ح ٍد ما أو
سلّم من 1
املعياري
غري مالئم عىل اإلطالق
ح ٍد ما
إىل 4
N

%

N

مؤرش
األهمية
النسبية

اتجاه
العينة

%

نظام سيايس تتنافس فيه جميع األحزاب مهام كانت
برامجها من خالل االنتخابات النيابية ،وتشكّل الحكومات
عىل أساس نتائج االنتخابات

20894

81.1

4865

18.9

3.21

0.95

80.3

مرتفع

نظام سيايس يتوىل فيه الحكم العسكريون /قادة الجيش

9864

38.5

15768

61.5

2.18

1.12

54.5

متوسط

نظام محكوم بالرشيعة اإلسالمية من دون وجود انتخابات
أو أحزاب سياسية

8724

34.1

16849

65.9

2.10

1.06

52.5

متوسط

نظام سيايس تتنافس فيه فقط األحزاب اإلسالمية يف
االنتخابات النيابية

8674

34.2

16681

65.8

2.07

1.00

51.8

متوسط

نظام سيايس تتوىل فيه الحكم سلطة تأخذ القرارات من
دون اعتبار لنتائج االنتخابات أو لرأي املعارضة

5033

19.8

20383

80.2

1.78

0.89

44.5

منخفض

نظام سيايس تتنافس فيه فقط األحزاب غري الدينية يف
االنتخابات النيابية

5496

21.6

19968

78.3

1.78

0.92

44.5

منخفض

املصدر :املؤرش العريب  ،2020 /2019بعد استخراج الباحثني واحتسابهم النسب املئوية واملعدالت باستخدام .SPSS

كفيل بحل الرصاعات السياسية واأليديولوجية
وهذا االلتزام كان ً
مبنطق الدميقراطية .وحتى إن كان للحزب الحاكم نيات تحكّمية،
فقد كان يف إمكان النخبة السياسية املعارضة التصدي له مبا يقتيض
القانون واملؤسسة(.((3

رابعا :النتائج
ً
يتوفر املؤرش العريب  2020 /2019عىل مجموعة من األسئلة ميكن من
خاللها دراسة مدى مالءمة األنظمة السياسية للدول العربية من وجهة
نظر مواطنيها .جرى طرح أسئلة عن  6من بني أهم األنظمة السياسية
القامئة يف العامل وميكن تلخيص النتائج األولية (الجدول  )1عىل النحو التايل:
هناك نسبة مرتفعة ج ًّدا من املستجيبني (ملجموع الدول العربية)
الذين يرون أن النظام السيايس التنافيس هو املالئم بالنسبة إىل
 30وهذا ما كان قد تنبّه له جيمس ماديسون  )1836-1751( James Madisonيف املقال
العارش من كتاب  The Federalistالشهري .ينظر:
Alexander Hamilton et al., The Federalist Papers (Oxford: Oxford University
Press, 2008), pp. 54-55.

وتعب هذه الفئة عن ميولها إىل األنظمة الدميقراطية؛ فهي
بلدهمّ .
ترى أنه من الواجب أن تتنافس فيه كل األحزاب مهام كانت برامجها
وتوجهاتها من خالل االنتخابات النيابية .حصل هذا النظام عىل أعىل
معدل مقارن ًة باألنظمة األخرى (معدل  3.21من  .)4كانت النسبة
املئوية لإلجابة مبالئم ج ًّدا أو مالئم إىل ٍ
حد ما تتجاوز  .%80يأيت يف
املرتبة الثانية النظام الذي يتوىل فيه الحكم العسكريون؛ إذ يعتقد
 %38.5من املستجيبني أن هذا النظام مالئم ج ًّدا أو مالئم إىل ٍ
حد ما.
وقد حصل هذا النظام عىل معدل  2.18من .4
ويتقاسم نظامان املرتبة الثالثة بنسب مئوية ودرجات متقاربة ج ًّدا،
وهام" :النظام املحكوم بالرشيعة اإلسالمية من دون وجود انتخابات"
و"النظام السيايس التي تتنافس فيه فقط األحزاب اإلسالمية" .يرى
ما يقرب من  %34من املستجيبني أن هذه األنظمة مالمئة ج ًّدا أو
مالمئة إىل ٍ
حد ما لدولهم .وحصلت هذه األنظمة عىل معدالت عىل
التوايل  2.10و 2.07من  .4يف األخري ،هناك فقط حواىل  %20من
املستجيبني يرون أن "النظام السيايس الذي تتوىل فيه الحكم سلطة
تأخذ القرارات من دون اعتبار لنتائج االنتخابات (نظام أتوقراطي)"
و"النظام السيايس الذي تتنافس فيه أحزاب غري دينية يف االنتخابات
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الشكل ()1
ترتيب الدول بحسب النسب املئوية للمواطنني الذين يرون أن األنظمة السياسية مالمئة لدولتهم
تنافس األحزاب اإلسالمية فقط

تنافس جميع األحزاب

نظام محكوم بالرشيعة اإلسالمية

تتوىل الحكم سلطة من دون انتخابات (أتوقراطي)

نظام يتوىل فيه الحكم العسكريون

تنافس األحزاب غري الدينية فقط

املصدر :املؤرش العريب  ،2020 /2019بعد استخراج الباحثني واحتسابهم للنسب املئوية باستخدام .SPSS
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النيابية" ،كالهام مالئم ج ًّدا أو مالئم إىل ٍ
حد ما للبلد .وحصل هذان
النظامان عىل معدل منخفض ج ًّدا ( 1.78من  4لكل منهام).
أما بالنسبة إىل ترتيب الدول بحسب األنظمة السياسية كام يراها
املستجيبون ،فتتضمن الرسوم البيانية يف الشكل ( )1النسب املئوية
ملن يعتربون هذه األنظمة مالمئة ج ًّدا أو مالمئة إىل ٍ
حد ما .بالنسبة
إىل النظام التنافيس ،تدل النتائج عىل أن جل الدول (عىل رأسها
الجزائر ومرص) لها نسب مئوية مرتفعة .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن هناك
استثناءين هام دولتا السعودية وقطر اللتان سجلتا أقل من  %50من
املستجيبني الذين يرون أن هذا النظام مالئم ج ًّدا أو مالئم إىل ٍ
حد ما.
بالنسبة إىل النظام اإلسالمي (نظام سيايس تتنافس فيه فقط األحزاب
اإلسالمية) ،تدل النتائج عىل أن هناك بعض الدول كموريتانيا،
والكويت ،واملغرب ،والسعودية ،تأيت يف مقدمة الرتتيب بنسب مئوية
متوسطة (بني  40و .)%56وتوجد أقل نسبة يف لبنان ( .)%9.4بعبارة
أخرى ال ترى األغلبية الساحقة من املستجيبني اللبنانيني أن األحزاب
اإلسالمية مالمئة لبلدها.
ّ
وتدل النتائج ،أيضً ا ،عىل تق ّدم ملموس للسعودية مقارنة ببقية
الدول؛ فهي تسجل أعىل نسبة مئوية ( )%43.8من املستجيبني
الذين يرون أن النظام األوتوقراطي (نظام سيايس تتوىل فيه الحكم
سلطة تأخذ القرارات من دون اعتبار لنتائج االنتخابات) مالئم ج ًّدا
أو مالئم إىل ٍ
حد ما .بالنسبة إىل نظام الرشيعة ،ت ُظهِر النتائج تقد ًما
كب ًريا للسعودية؛ إذ تس ّجل نسبة مئوية مرتفعة ج ًّدا ( )%79.3من
املستجيبني الذين يرون أن هذا النظام مالئم ج ًّدا أو مالئم إىل ٍ
حد
ما .ونالحظ أيضً ا نسبًا مئوية تتجاوز الـ  %50يف دول أخرى كاألردن،
وموريتانيا ،وقطر ،من حيث امليول إىل نظام الرشيعة.
يتقدم لبنان يف أعىل الرتتيب من حيث الرغبة يف نظام غري ديني،
بحيث سجل أعىل نسبة مئوية ( )%43.7من املستجيبني الذين
يرون أن هذا النظام مالئم ج ًّدا أو مالئم إىل ٍ
حد ما لبلدهم .أما
عن النظام العسكري( ،نظام سيايس يتوىل فيه الحكم العسكريون/
قادة الجيش) ،فتدل النتائج عىل تقدم دول كمرص ،والعراق ،وتونس،
ولبنان ،بنسب مئوية تتجاوز الـ  %50من املستجيبني الذين يرون أن
هذا النظام مالئم ج ًّدا أو مالئم إىل ٍ
حد ما لبلدهم.
يعرض الشكل ( )2املكونات الرئيسة التي تتوزع حولها الدول
العربية .وللتذكري ،فقد جرى الحصول عىل هذه املكونات بطريقة
إحصائية( ،((3عىل أساس املتغريات األصلية املرتبطة مبدى مالءمة
ويعب املكون الرئييس األول
األنظمة الستة لبلدان املستجيبني.
ّ
31 Naik, p. 59.
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(الخط األفقي) عن التوجه الديني (النظام اإلسالمي  +الرشيعة)
كلام اتجهنا إىل اليسار ،والتوجه غري الديني (يف االتجاه العسكري
يعب املكون الرئييس الثاين (الخط
نفسه) كلام اتجهنا إىل اليمنيّ .
العمودي) عن التنافس وتعددية األحزاب كلام اتجهنا إىل األسفل،
والتوجه األوتوقراطي كلام اتجهنا إىل األعىل.
تتجىل أهمية هذا املنهج التصنيفي يف البحث عن املتغريات التي
قد تُحدث تباينات بني الدول .لذلك يتبني من خالل الشكل ()2
مهم يف تحديد ميول املجتمعات
أن العامل الديني يؤدي دو ًرا ً
العربية مقارن ًة بالعوامل األخرى .ووفقًا للنتائج ،ميكن تصنيف الدول
ثالث مجموعات:

•املجموعة األوىل ،وهي األكرث انسجا ًما ،تض ّم  4دول :لبنان،
ومرص ،والعراق ،وتونس .تأثرت هذه املجموعة باملكون الرئييس
يعب املستجيبون من هذه الدول عن مدى توافقهم مع
األول؛ إذ ّ
األنظمة السياسية غري الدينية أو النظام السيايس العسكري يف
الدول العربية مقارنة ببقية الدول .ومع أن أغلبية املستجيبني
متيل إىل النظام التنافيس (بحسب النتائج السابقة) ،فإن هذه
ميل طفيفًا إىل النظام األوتوقراطي ،مقارن ًة
املجموعة تعرف ً
ببقية الدول (كونها توجد يف املربع األعىل للشكل .)2
•املجموعة الثانية ،تض ّم الكويت ،واألردن ،والسودان ،واملغرب،
خصوصا
وفلسطني ،والجزائر .توجد هذه املجموعة يف الوسط،
ً
بالنسبة إىل املكون األول ،مع ميل طفيف إىل النظام اإلسالمي
بالنسبة إىل األردن ،واملغرب ،وفلسطني .أما املكون الرئييس الثاين،
فقد كان له تأثري كبري يف املستجيبني من املجتمع الجزائري؛ فهم
يبتعدون عن النظام األوتوقراطي ويؤيدون النظام السيايس
ميل إىل النظام التنافيس عىل حساب
التنافيس .نالحظ أيضً ا ً
األوتوقراطي بالنسبة إىل فلسطني ،واملغرب (كونهام يوجدان يف
املربع األسفل للشكل )2

•املجموعة الثالثة ،تض ّم السعودية ،وقطر ،وموريتانيا .يظهر لنا
اتجاه ملحوظ لدى هذه املجموعة إىل يسار املكون الرئييس
األول؛ إذ يعرب املستجيبون عن تأييدهم للنظام اإلسالمي (األحزاب
اإلسالمية) ونظام الرشيعة .نالحظ أن هذه املجموعة أقل
انسجا ًما عىل مستوى املكون الرئييس الثاين؛ إذ تتميز السعودية
بالتوجه ،إىل ح ّد بعيد ،إىل النظام األوتوقراطي ،يف حني نالحظ
ميل إىل النظام التنافيس بالنسبة إىل موريتانيا.
ً
إضافة إىل تحليل املكونات الرئيسة ،جرى استخدام أسلوب التحليل
التصنيفي (العنقودي) للتعمق يف فهم املجموعات وتحديدها،
بحسب خصائصها ارتباطًا باملتغريات األصلية ( 6متغريات من دون
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الشكل ()2
توزيع الدول بحسب املكونات الرئيسية عىل أساس متغريات األنظمة السياسية

املصدر :من إعداد الباحث َْي استنادًا إىل بيانات املؤرش العريب .2020 /2019
•تدل األرقام عىل املحورين األفقي والعمودي عىل درجات معيارية لتحديد املسافات بني الدول بحسب املكونات الرئيسية.

الشكل ()3
تشكيل مجموعات دول مختلفة ملدى مالءمة األنظمة السياسية بحسب التحليل العنقودي الهرمي (مخطط شجري)

املصدر :املرجع نفسه.

يبرعلا رشؤملا
رأي الشعوب العربية في األنظمة السياسية :دراسة مقارنة باستخدام منهج تحليل المكونات الرئيسية

ربطها مبكونات رئيسية) .ميثّل الشكل ( )3طريقة التصنيف (بحسب
املسافات اإلقليدية)؛ بحيث كلام ابتعدنا عن رأس العنقود (من
اليمني إىل اليسار) ،بدأت ترتسب املجموعات عىل رؤوس العناقيد
املوالية عىل نح ٍو أدق من حيث درجة االنسجام لدى املستجيبني
حول مدى مالءمة هذه األنظمة لتكون نظا ًما سياسيًا يف بلدهم.
من خالل الخط األخــر املمثّل يف القيمة  5داخــل التسلسل
العنقودي ،ميكن تصنيف  3مجموعات أساسية:
•املجموعة األوىل وهي األكرث انسجا ًما ،تض ّم  4دول :لبنان،
ومرص ،والعراق ،وتونس (مام يتوافق مع التصنيف األول للشكل
( )2بحسب املكونات الرئيسة) .كل هذه الدول لها معدالت
منخفضة ،من حيث مدى مالءمة النظام اإلسالمي ،ومعدالت
منخفضة من حيث مدى مالءمة نظام الرشيعة .وحصلت عىل
أعىل املعدالت ،من حيث تأييد مالءمة األحزاب غري الدينية .ورمبا
يبي
هذا العنرص هو الذي حسم انسجام هذه املجموعة ،كام ّ
ذلك أيضً ا تحليل املكونات الرئيسة.
•املجموعة الثانية تض ّم قطر ،واألردن .ومع أن التصنيف األول،
بحسب املكونات الرئيسة ،مل يحدد املجموعة نفسها ،فإن
هناك تقاربًا بني الدولتني ،من حيث امليول إىل النظام اإلسالمي
والرشيعة .وتبدو السعودية خارجة عن هذه املجموعة؛ إذ لها
ميزة خاصة من خالل حصولها عىل معدل مرتفع ج ًّدا من حيث
مدى مالءمة النظام األوتوقراطي .ولكن تبقى هذه املجموعة
هي األقرب انسجا ًما مع السعودية ،من حيث امليول إىل النظام
اإلسالمي والرشيعة .وميكن دمج الدول الثالث يف املجموعة
نفسها ،إذا تو ّجهنا إىل القيمة  10من التسلسل الهرمي للعنقود.

•املجموعة الثالثة ،تض ّم السودان ،والكويت ،واملغرب ،وموريتانيا،
وفلسطني .تتميز هذه املجموعة مبعدالت متوسطة عىل العموم
(أنظمة وسطية) مع ميل طفيف إىل النظام التنافيس ثم إىل
النظام اإلسالمي إىل ٍ
حد ما .وتبدو الجزائر خارجة عن هذه
املجموعة؛ فلها ميزة خاصة مع حصولها عىل معدل منخفض ج ًدا
يف مدى مالءمة النظام األوتوقراطي (مبعنى أن هناك رفضً ا شبه
تام لهذا النظام لدى املستجيبني) .ولكن تبقى هذه املجموعة
هي األقرب انسجا ًما مع الجزائر من حيث امليول إىل مالءمة
النظام التنافيس مع درجة مرتفعة ج ًدا بالنسبة إىل الجزائر عىل
هذا املحور .وميكن دمج الجزائر مع هذه املجموعة ،إذا توجهنا
إىل القيمة  10من التسلسل الهرمي للعنقود.
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خامسا :مناقشة وخالصة
ً
يتيح املؤرش العريب  2020 /2019بيانات غنية ،ميكن من خاللها تسليط
الضوء عىل قضايا سياسية واجتامعية متعددة .وتساعدنا النامذج
التحليلية املستخدمة يف هذه الدراسة عىل فهم أفضل خيارات
املواطنني بني مجموعة من األنظمة السياسية املتاحة .وتعطينا
النتائج ملحة عن القواسم املشرتكة واالختالفات داخل املجتمعات
العربية ،فيام يتعلق باألنظمة السياسية التي يراها املواطنون مالمئة
وخصوصا بعد التجربة غري املرضية لثورات الربيع العريب.
لبلدانهم،
ً
وترشدنا هذه النتائج إىل مناقشة التوجهات الكامنة وراء تصنيف
الدول بحسب األسئلة الثالثة التي جرت صياغتها يف البداية.
1.الهدف من السؤال األول هو التعرف إىل األنظمة السياسية
التي تراها املجتمعات العربية مالمئة لواقعها االجتامعي،
خصوصا بعد األزمــات املرتبطة بالتجربة الدميقراطية غري
ً
املقنعةّ .
وتدل النتائج عىل أ ّن فئة من املواطنني لها تصورات
بعيدة أو غري متوافقة مع خيارات الدميقراطية الحديثة .وتظهر
هذه التصورات يف االختيارات التي تتوزع بني تفضيل الحكم
العسكري أو النظام املحكوم بالرشيعة اإلسالمية من دون وجود
انتخابات ،أو النظام الذي تتنافس فيه فقط األحزاب اإلسالمية.
يدل ذلك عىل إقصاء األحزاب العلامنية أو التي ال تشري إىل
املرجعية الدينية يف برامجها .يبقى النظام الذي تتنافس فيه كل
مطلب األكرثية الساحقة يف مجموعة من الدول (عىل
األحزاب
َ
األقل ضمن البلدان التي كانت موضوع مسح املؤرش العريب).
يف هذه الدول ،أكرث من  %80من املستجيبني يرغبون يف نظام
سيايس تنافيس .بعبارة أخرى ،هناك رغبة يف أنظمة تشارك فيها
كل األحزاب مهام كانت برامجها من خالل االنتخابات النيابية.
بينام تأيت السعودية عىل رأس الدول الرافضة ملبدأ الدميقراطية،
من خالل املطالبة بنظام أوتوقراطي أو نظام محكوم بالرشيعة
اإلسالمية .ويبقى هذا االختيار مرتبطًا بالثقافة السياسية
السائدة يف هذا البلد ،والتي تستقي معجمها من الفكر
السيايس اإلسالمي الكالسييك عرب أولوية القرآن والسنة النبوية
والرشيعة اإلسالمية ،وأيضً ا عرب مفاهيم مثل الشورى وطاعة
ويل األمر ،وغري ذلك( .((3وهذه املفاهيم جاءت مخالفة ملبادئ
الدميقراطية الحديثة ،إالّ أنها تبدو صالحة لألغلبية الساحقة يف
السعودية .لكن عىل العموم ،إذا و ّجهنا نظرنا إىل الدول العربية
 32ينظر :اململكة العربية السعودية ،هيئة الخرباء مبجلس الوزراء ،النظام األسايس
للحكم الصادر باألمر املليك رقم أ 90/بتاريخ 1412/08/27هـ املوافق لـ 1992/03/01م،
 ،1992/3/6شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3l4DGFb:
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التي تطالب فيها األكرثية بالتنافسية والدميقراطية ،نرى أنها
تعرف كلّها نظام االنتخابات النيابية .وهذه التجربة يف أعني
األكرثية تبقى هي الحل السيايس األمثل ،رغم تعرثها ،أو عىل
األقل عدم وصولها إىل املستوى املطلوب من الصدقية( .((3ورغم
هذه الرغبة املل ّحة يف التنافسية الحزبية ،هناك أمناط مختلفة
من الدول مييل بعضها إىل أنظمة سياسية بعيدة عن التوجه
الديني ،ويتضح ذلك من خالل مناقشة السؤال الثاين.
2.يتمحور السؤال الثاين حول إمكانية وجود مجموعات من الدول
تشكل أمناطًا مختلف ًة من حيث التصورات السياسية حول أنظمة
مفضّ لة أو أخرى غري مرغوب فيها .يف هذا السياق ،تظهر النتائج
تشكيل ثالث مجموعات ،عىل األقل ،متجانسة مع بعض التشابه
داخل كل مجموعة ،واختالف إىل ٍ
حد ما بني املجموعات من
حيث توجهات املواطنني إىل بعض األنظمة السياسية .تظل
النتائج الخاصة باملجموعة املكونة من مرص ،والعراق ،ولبنان،
(خصوصا مرص) تطالب
وتونس ،الفتة للنظر .فهذه البلدان
ً
بأنظمة تنافسية ،تشارك فيها كل األحزاب .وتتص ّدر أيضً ا الرتتيب،
من حيث املطالبة بنظام عسكري أو أنظمة غري دينية .يبدو ذلك
واض ًحا من خالل توزيع الدول يف الشكل ( )2وأيضً ا من خالل
تصنيف املجموعات يف الشكل ( .)3ميكن فهم ذلك من خالل
مهم يف السياسة
تاريخ مرص الحديث الذي أدى فيه الجيش دو ًرا ً
منذ ثورة الضباط األحرار يف عام  .1952يف حني تبقى تجربة
االنتخابات بعد ثورة  25يناير  2011شاهدة عىل الرغبة األكيدة
يف حكم دميقراطي تتنافس فيه كل األيديولوجيات من دون
إقصاء .وتبقى التجربة السياسية والطائفية التي خاضها لبنان،
عىل األقل منذ نهاية الحرب األهلية ( ،)1989-1975مؤثرة ج ًدا
يف اختيارات الشارع اللبناين السياسية .فهذا البلد يرفض تداخل
الدين مع السياسة؛ لذلك يوجد بوضوح (ويحتل املرتبة األوىل)
ضمن املجموعة التي ترفض دخول األحزاب الدينية يف سباق
التنافس االنتخايب .وقد تبني هذا يف األزمة األخرية ()2021-2020؛
فقد كان من بني الشعارات التي رفعها املحتجون رفضهم
الطائفية الدينية املستغلة للدين لكسب االمتيازات السياسية(.((3
 33صدقية االنتخابات الدميقراطية تتحقق باتسام هذه األخرية بالشمولية ،والشفافية،
واملساءلة ،والتنافسية .نستند يف ذلك إىل:
Patrick Merloe, Promoting Legal Frameworks for Democratic Elections
(Washington, D.C: National Democratic Institute for International Affairs,
2008), pp. 1-9.
34 Renaud Girard, "Ces jeunes qui préparent le Liban de demain," Le
;Figaro, 7/6/2021, accessed on 30/11/2021, at: https://bit.ly/2VjIcGU
"آالف اللبنانيني يتظاهرون احتجاجا عىل األزمة االقتصادية وفرض رسوم جديدة" ،فرانس ،24
 ،2019/10/18شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/38Wv7Xn :
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وتجدر العودة إىل تجربة العراق بعد االجتياح األمرييك يف عام
2003؛ حيث " ُو ِضع الحراك املدين عىل محك اختبارات جديدة،
منها املناخ السيايس الذي سادته نزاعات أهلية ضارية اتخذت
صبغة مذهبية"( ،((3فالتجاذبات الطائفية ،إضافة إىل تجربة
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق وسورية ،حالت دون تقريب
وجهات النظر بني مطالب لعودة الحكم األوتوقراطي أو إلقصاء
اآلخر واالحتامء بالطائفة يف ظل التنافس اإلقليمي والدويل حول
(((3
س
العراق؛ ما قد يؤدي به "بسهولة إىل حرب طائفية"  .وقد يف ِّ
استياء الشارع التونيس من تذبذب املسلسل الدميقراطي ميل
املستجيبني إىل أنظمة غري دميقراطية ،عىل األقل لضامن املستوى
االقتصادي ملا قبل الثورة نفسه(.((3
وت ُظهِر النتائج ،أيضً ا ،وجود مجموعة مكونة من دول وسطية،
مييل بعضها إىل التنافسية الحزبية ،ولكن ال يرغب يف األنظمة
العسكرية واألوتوقراطية مع ميل طفيف لدى بعضها إىل االتجاه
الديني .ونخص بالذكر هنا األنظمة امللكية التي تسمح بنظام
انتخايب كاألردن ،واملغرب (والنظام األمريي الكويتي أيضً ا).
يف هاتني اململكتني ،مؤسسة امللك تسود وتحكم ،مبرشوعية
تاريخية ودينية مقبولة من شعبيهام ،وبنظام سيايس محافظ
لكنه منفتح إىل حد ما عىل املؤسسات الدميقراطية (حكومة
وبرملان) التي تستمد مرشوعيتها من االنتخابات ،من دون
املساس بسلطات املؤسسة امللكية الحاكمة( .((3وضمن هذه
املجموعة ،نجد أ ّن الجزائر تتصدر الدول املطالبة بنظام تتنافس
فيه كل األحـزاب ،وتأيت يف آخر قامئة الدول املطالبة بنظام
عسكري أو أوتوقراطي؛ إذ يبقى الجزائريون يف انسجام شبه
كامل برفضهم لنظام غري دميقراطي يلغي التعددية الحزبية
أو يحكم بالرشيعة .وقد يبدو لنا الدور البارز الذي أ ّدته يف
بلورة النزوع شبه العام عند الجزائريني نحو الخيار الدميقراطي،
35 Maha Yahya, The Summer of our Discontent: Citizens and Sects in Iraq
and Lebanon (Washington, D.C: Carnegie Endowment for International
Peace, 2017), p. 19.
36 Farhad Alaaldin & Kenneth M. Pollack, "Iraq's Economic Collapse
Could Be Biden's First Foreign-Policy Headache," Foreign Policy, 14/12/2020,
accessed on 30/11/2021, at: https://bit.ly/3jPyDsD
 37هشام رائق ومحمد أوريا" ،مدى رضا الشباب يف ظل التح ّوالت السياسية واالقتصادية
بعد "الربيع العريب" تحليل انحدار لوجستي ثنايئ االستجابة لعيّنة من املغرب العريب"،
سياسات عربية ،مج  ،8العدد ( 46أيلول /سبتمرب  ،)2020ص .82
 38عىل سبيل املثال وتجن ًبا لإلطالة ،نرضب مثال املغرب ،حيث تظهر هذه املزاوجة بني
الحكم املليك التقليدي واملحافظ من جهة واملؤسسات الدميقراطية الحديثة من جهة أخرى،
من خالل الفصلني  41و 42لدستور  2011الجاري به العمل .ينظر :اململكة املغربية ،وزارة
العدل ،دستور اململكة املغربية لسنة  ،2011شوهد يف  ،2021/11/30يف:
https://bit.ly/3tkAPeM
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تلك األحداث التي عرفتها الجزائر بعد إلغاء الجيش انتخابات
عام  ،1992والتي فازت فيها جبهة اإلنقاذ دميقراطيًا؛ ما أدخل
البلد يف دوامة من العنف والعنف املضاد نحو  10سنوات.
وقد تأكدت خيارات الشعب الجزائري يف الشعارات املرفوعة يف
الحراك الشعبي منذ 2019؛ فقد جرى التأكيد عىل رضورة إجراء
تغيري جذري يف نظام الحكم يف البالد وانتخابات دميقراطية
تسود فيها الشفافية(.((3
أما بالنسبة إىل املجموعة األخرية ،فمهام تقاربت دولها من
حيث امليول إىل األنظمة الدينية والرشيعة ،فإن شعوب هذه
الدول لها رؤية مختلفة لطبيعة هذه األنظمة .فمن جهة ،يرى
املواطن السعودي (والقطري بدرجة أقل) أن الرشيعة والدين
مرتبطان ارتباطًا قويًا بالتسيري األوتوقراطي للشأن السيايس
لألسباب التي ذُكرت سابقًا بالنسبة إىل السعودية .ومن جهة
أخرى يرى مواطنو دول ،كــاألردن وموريتانيا ،أن األنظمة
الدينية ميكن أن تنسجم مع التنافسية الحزبية إىل حد ما .وهذا
إشكال كب ًريا بالنسبة إىل بلدان كاألردن
ً
يف حد ذاته ال يطرح
وموريتانيا؛ نظ ًرا إىل تقارب الثقافة الدينية السائدة يف املجتمع
فمثل يف األردن ظل
وعدم اختالفها مع التوجهات السياسيةً .
سقف االحتجاج يف الحراك ال يتع ّدى املطالبة بـ "إصالح سيايس
واقتصادي"(.((4
3.تطرح مسألة التجانس نقاشً ا داخل املجتمعات العربية .من
هنا نجيب عن السؤال الثالث ملعرفة املكونات أو العنارص التي
ميكن من خاللها فهم أوجه التشابه واالختالف بني املجموعات.
نستنتج من خالل نتائج التحليل أن معامل التأثري للمكون
الرئييس األول (األنظمة الدينية ضد األنظمة غري الدينية) أعىل
من تأثري املكون الرئييس الثاين (التنافيس ضد األوتوقراطي).
ويظهر ذلك أيضً ا من خالل الشكل ( ،)2إذ يبدو توزيع الدول
يعب عن املكون الرئييس
أشد وضو ًحا عىل املستوى األفقي الذي ّ
أساسا بأن جل الدول متيل نحو
األول .وميكن تفسري ذلك ً
النظام التنافيس ،ومن ث ّم ال يؤدي هذا املتغري دو ًرا كب ًريا يف
تعب األغلبية الساحقة
خلق التباين بني املجتمعات .وبالنتيجة ّ
للمواطنني العرب عن رغبتها يف أنظمة تنافسية غري أوتوقراطية
إىل ٍ
حد ما .ولكن يف الوقت نفسه ،هناك نسبة مهمة ج ًّدا ما
زالت متشبثة بالعامل الديني وتدخّله يف الدولة .وتطالب بعض
" 39تطالب بالتغيري الجذري ..تجدد مسريات الحراك الجزائري والرئيس تبون غري منزعج
منها" ،الجزيرة نت ،2021/3/5 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3jOb7Mt :
 40محمود الرشعان" ،حراك األردن ..ملاذا يتغري سقف الشعارات واملطالب؟" ،الجزيرة
نت ،2019/12/9 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3tjRuzj :

املجتمعات العربية بالدميقراطية ،ولكن يف الوقت نفسه تطالب
بإقصاء األحزاب الدينية ،أو تطالب بأنظمة عسكرية؛ ما يدل
عىل اختالفات وتناقضات ،من حيث فهم املرجعية الدميقراطية
ومدى ومالءمتها بصفتها نظا ًما سياسيًا يف تصورات العديد
من املواطنني.
وتبقى اإلشارة يف األخري إىل أ ّن األسئلة املوجهة إىل ع ّينات
املؤرش العريب تج ّنبت الرتكيز عىل كلمة نظام علامين (أو الئيك).
ولعل هذا يبقى مفهو ًما ،ملا للكلمة من وقع سلبي يف الشارع
ّ
العريب ،وحتّى يف بعض جوانب الفكر العريب املعارص .يف هذا
السياقُ ،عرف محمد عابد الجابري ( ،)2010-1935الذي اشتهر
مفك ًرا علامنيًا ،و ُعرِف أيضً ا برفضه القاطع الذي ص ّمم عليه
طوال حياته الفكرية ،كام هو معلوم ،ملصطلح "العلامنية"
واقرتح استبدالها بـ "الدميقراطية والعقالنية"( .((4وهو يرى أن
فكرة العلامنية ليست كافية وال فعالة يف أرض اإلسالم .ويؤكد
أن النظام العلامين ال يتوافق مع الثقافة العربية اإلسالمية؛ ألنها
مل تعرف أب ًدا ظاهرة الكنيسة ككهنوت مؤسسايت .أ ّما عند التيار
اإلسالمي ،فيبقى الرفض هو س ّيد املوقف .وعىل سبيل املثال،
نجد أ ّن الشيخ يوسف القرضاوي يجعل من العلامنية عد ًّوا
للدين يف عد ٍد من كتبه ،من دون الخوض يف تفاصيلها .فاعرتاضه
وأسلوب حياة جامع ًيا
مبديئ ألنها ،كام يعتقد ،تهدد اإلسالم دي ًنا
َ
متعرسا وغري
وفرديًا(((4؛ ما يجعل الحديث عن هذا املفهوم
ً
مرغوب فيه .بل يجعل أيضً ا قبول املفاهيم املرتبط بالعلامنية،
كالدميقراطية والحرية وحقوق اإلنسان ،متعرثًا يف بعض البلدان،
كام يؤكد ذلك املؤرش العريب .2020 /2019

خاتمة
حاولت هــذه الــدراســة معرفة األنظمة السياسية التي تراها
املجتمعات العربية مالمئة لها .وقد تبني أ ّن األغلبية الساحقة تفضل
الخيار الدميقراطي وتدعو القوى السياسية بكل أطيافها إىل تبني
نظام سيايس تنافيس عرب صناديق االقرتاع .وتبني أ ّن هذا هو التوجه
العام عند األغلبية .ويف املقابل أعطتنا بيانات املؤرش توج ًها آخر
 41محمد عابد الجابري وحسن حنفي ،حوار املرشق واملغرب :نحو إعادة الفكر القومي
العريب (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،)1990 ،ص 44-39؛ محمد عابد الجابري،
وجهة نظر :نحو إعادة بناء قضايا الفكر العريب املعارص (بريوت :مركز دراسات الوحدة
تفصيل ،ينظر :محمد عابد الجابري ،الدين
ً
العربية ،)1992 ،ص  ،105-102وكذلك بأكرث
والدولة وتطبيق الرشيعة (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1996 ،ص .114-108
 42ينظر :يوسف القرضاوي ،اإلسالم والعلامنية وج ًها لوجه (القاهرة :مكتبة وهبة،
 ،)1997ص 44-42؛ يوسف القرضاوي ،التطرف العلامين يف مواجهة اإلسالم (القاهرة :دار
الرشوق ،)2001 ،ص .15-13
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حل .ويحوي هذا التوجه
عند املواطن الذي ال يرى يف الدميقراطية ً
عدة اختيارات غري دميقراطية ،توزعت بني إقصاء األحـزاب غري
الدينية ،والدعوة إىل اعتامد نظام يطبّق الرشيعة اإلسالمية ،وتفضيل
النظام العسكري.
كانت هذه هي التوجهات الكربى ،والتي جرى إيضاحها يف مرحلة
أوىل .فقد أظهرت جداول املؤرش بروز بعض الدول بنسبة مئوية
كبرية يف اختيار املستجيبني لتوج ٍه معني (كالجزائر ومرص والكويت
بالنسبة إىل التوجه الدميقراطي ،أو السعودية بالنسبة إىل نظام
تطبيق الرشيعة) .وقد تبلورت هذه الخيارات عند أصحابها من
خالل األوضاع االجتامعية والسياسية لبلدان املنطقة العربية .وإذا
كانت نتيجة التحليل يف هذا املستوى األول تؤكد أ ّن الدميقراطية
هي مطلب الشارع العريب ،فهذا ال يرشح لنا الخيارات التي اختلفت
فيها بلدان عربية متقاربة جغراف ًيا وثقاف ًيا .لذلك كانت الحاجة
إىل مستوى ثانٍ من التحليل .وهو ما أتاحته لنا املنهجية التي
اعتمدناها يف الدراسة ،وهي تحليل املك ّونات الرئيسية ،التي ساعدتنا
عىل تشكيل مجموعات من الدول املتقاربة ،من حيث التصورات
السياسية حول األنظمة املفضّ لة أو غري املرغوب فيها .فقد تكونت
لنا مجموعات لها ميول إىل أنظمة مركبة من مكونات مختلفة ،ومن
ث ّم ميكن اعتبارها أمناطًا لتمثالت سياسية.
ويف مرحلة أخرية جرى تسليط الضوء عىل العنارص التي أتاحت لنا
فهم حجم االنسجام بني املجموعات من خالل املنهجية املتبعة .فقد
خصوصا بعد أحداث الربيع العريب،
جرى إيضاح هذه الخيارات
ً
التي مثّلت عالمة فارقة يف تاريخ املنطقة العربية .لقد مك ّنت هذه
األحداث الشارع العريب من اإلفصاح عن آرائه السياسية يف ما يخص
نظام الحكم الذي يرتضيه .وأكدت الدراسة يف الوقت نفسه أهمية
فهم االختيارات داخل فضاء تتوزع فيه الدول ،بحسب مكونات مركّبة
تتداخل فيها عدة عوامل (دينية ،وغري دينية ،وعسكرية ،وتنافسية،
وغريها)؛ ما يدل عىل تباين يف الخلفية الدميقراطية للمجتمعات
العربية ومدى تصور املواطنني لها.
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محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي
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ً
توثيقا ألبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة
يتضمن هذا التقرير
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 2021/9/1قالت حركة النهضة التونسية إنها "تتحمل املسؤولية مبا
آلت إليه األوضاع يف البالد" ،إىل جانب األطراف التي حكمت معها،
وذلك بحسب حجمها يف املشاركة يف الحكم وإدارة البالد.
(عريب )2021/9/1 ،21

 2021/9/1دعا االتحاد العام التونيس للشغل إىل فتح تحقيق "ج ّدي"
حول االعتداءات ضد متظاهرين وصحافيني أثناء تح ّرك احتجاجي
بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ،نظّمته حركة "مناش مسلّمني"
للمطالبة بكشف حقيقة االغتياالت السياسية واغتيال الشهيدين
شكري بلعيد ومحمد براهمي.
(تورس)2021/9/1 ،

 2021/9/1اتهم تكتل قوى البديل الدميقراطي الجزائري السلط َة باعتامد
سياسة املرور بالقوة مرة أخرى ،من خالل تنظيمها االنتخابات املحلية
املقررة يف ترشين الثاين /نوفمرب .وأوضح التكتل املعارض ،يف بيان له ،أن
النظام السيايس بعد إخفاقاته االنتخابية املتتالية التي تجلّت عىل نحو
خاص يف السخط الشعبي الشديد خالل االنتخابات الترشيعية األخرية،
ويف ظل غياب الرشعية الدميقراطية ،يواصل فرض نفسه بالقمع وسياسة
املرور بالقوة ،كام هو الشأن يف االنتخابات املحلية التي يعتزم تنظيمها.
واعترب البيان أن وضع الحريات يف الجزائر بات خط ًريا .وبحسبه ،يقبع
املعتقَلون السياسيون ومعتقَلو الرأي يف السجون ،مبن فيهم ناشطون
وقادة سياسيون؛ مثل املنسق الوطني للحركة الدميقراطية الشعبية
فتحي غراس .وتواجه أحزاب املعارضة أيضً ا ،مثل حزب العامل االشرتايك
واالتحاد من أجل التغيري والرقي ،تهدي ًدا بالحل.
(ألرتا جزائر)2021/9/1 ،

 2021/9/1أعلنت اللجنة املرشفة عىل انتخابات مجلس الشورى
القطري أسامء املرشحني النتخابات مجلس الشورى يف دورتها األوىل
التي ستجري يف  2ترشين األول /أكتوبر .وض ّمت القوائم األولية
للمرشحني  294مرش ًحا ،من بينهم  29مرشحة ،توزعوا عىل  30دائرة
انتخابية .وأعلنت اللجنة أسامء املرشحني يف مقر لجنة املرشحني،
ومقا ّر الدوائر االنتخابية .وتض ّمنت القوائم أسامء املرشحني وصورهم.
(العريب الجديد)2021/9/1 ،

 2021/9/2أكّد الرئيس التونيس ،قيس سعيّد ،رضورة التعامل مع
املتظاهرين يف إطار ما يضبطه القانون ،وااللتزام باحرتام حقوق
املواطنني يف التظاهر السلمي وح ّرية التعبري ،وفق ما جاء يف بالغ
لرئاسة الجمهورية.
(ألرتا تونس)2021/9/2 ،

َ 2021/9/4ع ّد وزير الخارجية املغريب ،نارص بوريطة ،احرتام مواعيد
إجراء االنتخابات الليبية التي اتفق حولها الليبيون واملجتمع املدين
"أم ًرا رضوريًّا وأساس ًّيا إلعادة االستقرار إىل ليبيا".
(الرشق األوسط)2021/9/4 ،

 2021/9/5أكد الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،أ ّن التدابري االستثنائية
التي ات ُِّخذَت يف  25متوز /يوليو  2021تندرج يف إطار االحرتام التام
للدستور ،وذلك بخالف ما يُر َّوج له من "ادعاءات مغلوطة وافرتاءات
كاذبة" ،مش ّد ًدا عىل أنها "تعكس إرادة شعبية واسعة ،وتهدف إىل
كل محاوالت العبث بها" .جاء ذلك يف
حامية الدولة التونسية من ّ
لقائه ،بقرص قرطاج ،وف ًدا من مجلس الشيوخ األمرييك ض ّم السيناتور
كريس مرييف والسيناتور جون أوسوف.
(العريب الجديد)2021/9/5 ،

 2021/9/6جددت حركة النهضة التونسية الدعوة إىل رضورة إنهاء
الحالة االستثنائية ورفع حالة التجميد عن مجلس النواب ،واملسارعة
إىل تشكيل حكومة رشعية تعالج أولويات التونسيني ،ويف مقدمتها
امللفات االقتصادية واالجتامعية واملالية والصحية ،وما تقتضيه من
مواصلة اإلصالحات التي انطلقت ،داعي ًة إىل اإلرساع يف استكامل
ما تأخر منها ،وإعداد مرشوع قانون مالية تكمييل لسنة ،2021
ومرشوع مليزانية الدولة لسنة  ،2022يف إطار رؤية تنموية واضحة
وعادلة ،وتعبئة املوارد الرضورية وفقها.
(ألرتا تونس)2021/9/6 ،

 2021/9/6طالب عرشات املثقفني والكتاب والسياسيني والشخصيات
العامة يف مرص ،من خالل عريضة مفتوحة لجمع التوقيعات ،الرئيس
املرصي عبد الفتاح السييس ،باإلفراج عن الناشط السيايس أحمد
دومة ،بعد انتهاء نصف مدة عقوبته املقررة بالسجن  15عا ًما
وغرامة  6ماليني جنيه (نحو  380ألف دوالر أمرييك).
(العريب الجديد)2021/9/6 ،

 2021/9/8نرشت سفارات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا
واليابان وكندا بيانًا مشرتكًا ،عرب صفحاتها الرسمية عىل مواقع التواصل
االجتامعي ،حثّت فيه عىل "رسعة العودة إىل نظام دستوري يف تونس
يضطلع فيه برملان منتخب بدور بارز" .وش ّددت تلك السفارات عىل
املاسة إىل تعيني رئيس حكومة جديد حتى يتس ّنى تشكيل
"الحاجة ّ
حكومة مقتدرة تستطيع معالجة األزمات الحالية التي تواجه تونس
عىل الصعيد االقتصادي والصحي".
(الجزيرة نت)2021/9/8 ،

 2021/9/9أعرب املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان عن قلقه
حيال الوضع الصحي للنائب يف مجلس النواب التونيس ،ياسني
العياري ،من ج ّراء استمراره يف اإلرضاب عن الطعام داخل سجن
املرناقية خالل اليوم الثالث عىل التوايل ،احتجا ًجا عىل اعتقاله.
(ألرتا تونس)2021/9/9 ،

 2021/9/9أعلنت وزارة الداخلية املغربية أن حزب التجمع الوطني
لألحرار تص ّدر انتخابات مجلس النواب بحصوله عىل  97مقع ًدا،
يف حني س ّجل حزب العدالة والتنمية تراج ًعا كب ًريا بحصوله عىل 12
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مقع ًدا فقط ،بعد فرز  96يف املئة من األصوات .ويف مؤمتر صحفي
لوزير الداخلية املغريب ،عبد الوايف لفتيت ،قال إن حزب األصالة
واملعارصة جاء يف املرتبة الثانية بحصوله عىل  82مقع ًدا ،يف حني
حصل حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية عىل  35مقع ًدا ،وحزب
الحركة الشعبية عىل  26مقع ًدا ،وحزب التقدم واالشرتاكية عىل 20
مقع ًدا .وقالت وزارة الداخلية إن نسبة التصويت بلغت  50.35يف
املئة ،يف حني تخطت نسبة املشاركة يف بعض املناطق الجنوبية 66
يف املئة ،بزيادة قليلة عىل النسبة املسجلة يف انتخابات عام ،2016
وهي  43يف املئة.
(الجزيرة نت)2021/9/9 ،

 2021/9/10أعلن ثالثة من نواب كتلة "قلب تونس" يف مجلس
النواب التونيس املجمد استقاالتهم من الحزب احتجا ًجا عىل
ترصيحات لرئيس الكتلة ،اعتربت أنها دعوة إىل االستقواء باألجنبي.
وكتب كل من النواب سهام الرشيقي ،ومحمد السخريي ،والجديدي
السبوعي ،تدوينة موحدة عرب صفحاتهم يف "فيسبوك" أعلنوا فيها
االستقالة ،وقالوا فيها إن "مصلحة تونس وسيادتها الوطنية فوق
كل اعتبار".
(آر يت العربية)2021/9/10 ،

 2021/9/10أُعلن يف لبنان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة
نجيب ميقايت ،ضمت  24وزي ًرا ،وذلك بعد مرور أكرث من عامٍ عىل
التعرث يف تشكيلها.
(الجزيرة نت)2021/9/10 ،

قائل" :من املهم قيادة البالد نحو
القانون والحريات األساسية" .وتابع ً
استعادة االستقرار املؤسسايت والحفاظ عىل ثوابتها الدميقراطية".
(فرانس )2021/9/10 ،24

 2021/9/10نقضت الهيئة القضائية لالنتخابات ق ـرا ًرا ملجلس
املفوضني يف املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق يتعلق
بنتائج التصويت الخاص باالنتخابات املقررة يف ترشين األول /أكتوبر.
(ألرتا عراق)2021/9/10 ،

 2021/9/11قالت الرئاسة التونسية يف بيان لها" :دحضً ا لكل
االفرتاءات وتفني ًدا لكل االدعــاءات ،يوضح الرئيس التونيس قيس
سعيّد أنه أثناء لقاءاته مع سائر الوفود األجنبية تم التأكيد عىل أن
تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب ،وال مجال للتدخل يف
اختياراتها التي تنبع من اإلرادة الشعبية".
(العني)2021/9/11 ،

 2021/9/11دعا األمــن العام لالتحاد العام التونيس للشغل،
نور الدين الطبويب ،إىل انتخابات برملانية مبكرة تفيض إىل برملان
يناقش الدستور وتغيري النظام السيايس يف البالد .وقالت صحيفة
الشعب نيوز ،الناطقة باسم االتحاد ،إ ّن األمني العام دعا إىل انتخابات
برملانية مبكرة تفيض إىل برملان جديد يتم عىل إثره نقاش الدستور
وتغيري النظام السيايس.
(فرانس )2021/9/11 ،24

 2021/9/10تق ّدم االتحاد العام التونيس للشغل مبقرتح خريطة طريق
إلدارة الفرتة املستقبلية تنقسم إىل أربعة مستويات ،يف مبادرة منه
لرفع حالة الغموض ،وتفادي حالة الفراغ الحكومي التي طالت كث ًريا
بتونس يف إثر امتناع الرئيس قيس سعيّد عن اختيار رئيس حكومة،
بعد نحو سبعة أسابيع من إعفائه رئيسها السابق هشام املشييش.

 2021/9/13قالت القيادية والنائبة عن حزب "التيار الدميقراطي"
يف تونس ،سامية عبو ،إن "الطريق الذي يسلكه رئيس الجمهورية
قيس سعيّد خاطئ" ،و"إن قيس سعيّد سيحكم عىل تونس واألجيال
القادمة بأن تعيش نفس منظومة الخراب والفساد طيلة عقود".
وأضافت" :ال نريد دولة قيس سعيّد ،بل نريد دولة القانون".

عب وزير خارجية االتحاد األورويب ،جوزيب بوريل ،يف
ّ 2021/9/10
إثر لقائه قيس سعيّد يف تونس عن "مخاوف" االتحاد إزاء الوضع
السيايس يف تونس بعد أكرث من شهر عىل اإلجـراءات االستثنائية
التي اتخذها الرئيس التونيس .وأوضح بوريل عقب لقائه الرئيس
التونيس ووزراء وممثلني ألحزاب سياسية ومنظامت أنه "نقل إىل
الرئيس املخاوف األوروبية يف ما يتعلق بالحفاظ عىل مكتسبات
الدميقراطية يف تونس ،وهي السبيل الوحيد لضامن استقرار البالد
وازدهارها" .واعترب "أن املامرسة الحرة للسلطة الترشيعية واستئناف
النشاط الربملاين جزء من هذه املكتسبات ويجب احرتامها" .وأكد
أيضً ا "احرتام" األوروبيني لـ "السيادة التونسية" ،الفتًا االنتباه إىل
"تشبث االتحاد األورويب برتسيخ الدميقراطية يف تونس واحرتام دولة

 2021/9/14قالت الواليات املتحدة األمريكية إن مرص ستتلقى 170
مليون دوالر بشكل مبارش ،يف حني سيتم حجب املبلغ املتبقي البالغ
 130مليون دوالر مؤقتًا ،عىل أن ت ُسقط مرص املحاكامت والتّهم
املوجهة إىل الناشطني يف منظامت حقوق اإلنسان .وقال مصدران
مطّلعان عىل األمر عن قرب ،إن مبلغ الـ  130مليون دوالر مرشوط
بإنهاء مرص مالحقة وتحقيقات جامعات وناشطني يف حقوق اإلنسان
املعروفة باسم القضية  ،173أو ما تعرف بقضية التمويل األجنبي،
شخصا أثارت السفارة األمريكية
وكذلك إسقاط التّهم واإلفراج عن ً 16
يف القاهرة قضيتهم مع الحكومة املرصية يف حزيران /يونيو املايض.

(العريب الجديد)2021/9/10 ،

(جوهرة أف أم)2021/9/13 ،

(يس إن إن بالعربية)2021/9/14 ،
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 2021/9/15دعا االتحاد العام التونيس للشغل إىل تحديد نهاية
الفرتة االستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد منذ  25متوز/
يوليو .2021
(آر يت العربية)2021/9/15 ،

 2021/9/15أعلنت خمسة أحزاب تونسية رفضها املطلق لدعوات
تعديل الدستور أو تعليقه .وجاء ذلك يف بيان مشرتك ألحزاب "التيار
الدميقراطي" ،و"آفاق تونس" ،و"التكتل الدميقراطي من أجل العمل
وعبت األحزاب
والحريات" ،و"الحزب الجمهوري" ،و"أمل وعمل"ّ .
الخمسة عن "رفضها املطلق لكل دعوات تعليق الدستور" ،مطالب ًة
الرئيس قيس سعيّد بـ "االلتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيني
باحرتام الدستور وباليمني التي أ ّداهــا قبل تويل مهامه عىل رأس
وعبت عن "رفضها لحالة الجمع بني السلطة واالنفراد
الدولة"ّ .
بالقرار" ،واستغرابها "من استمرار الفراغ الحكومي" .وطالبت األحزاب
سع ّيد بـ "رضورة تكليف رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة واالستقاللية
وقادر عىل االستجابة لالنتظارات االجتامعية واالقتصادية للتونسيات
والتونسيني وحل أزمة املالية العمومية لتجنيب البالد مخاطر اإلفالس".
(عريب )2021/9/15 ،21

 2021/9/15أعلن الرئيس العراقي ،برهم صالح ،توقيع مد ّونة السلوك
االنتخايب لضامن حامية االقرتاع ونزاهته ،وقال إنه "بحضور رئيس
الوزراء ،وقادة وممثيل القوى السياس ّية ت ّم توقيع مد ّونة السلوك
االنتخايب ،لحامية االقرتاع ونزاهته ،وتأمني تكافؤ الفرص للمرشحني".
(شبكة رووداو اإلعالمية)2021/9/15 ،

 2021/9/15أعلنت لجنة اإلرشاف عىل انتخابات مجلس الشورى
َ
الكشوف النهائية للمرشحني النتخابات مجلس الشورى
القَطري
يف دورته األوىل ،يف مقر اللجان االنتخابية ،ويف جميع مقا ّر الدوائر
االنتخابية يف مختلف أنحاء البالد ،حيث تم إعالن أسامء وصور
املرشحني يف كل دائرة عىل شاشات ُمخصصة يف مقا ّر الدوائر.
(الراية)2021/9/15 ،

 2021/9/16اعترب الرئيس األسبق للجمهورية التونسية ،محمد
املنصف املرزوقي ،أن الرئيس قيس سعيّد ضاعف عدم االستقرار
السيايس يف تونس عرشات املرات ،وهو ما يؤدي إىل الخوف عىل
مستقبل تونس ،موض ًحا أن عدم االستقرار السيايس يؤدي إىل تراجع
االستثامر الداخيل والخارجي وإيقاف "عجلة االقتصاد".
(ألرتا فلسطني)2021/9/16 ،

 2021/9/17دعا حزب العامل ،أحد أبرز أحزاب املعارضة يف الجزائر،
السلطات الجزائرية إىل "وضع حد للقمع السيايس" ،واإلفراج عن
"املعتقلني السياسيني ومعتقيل الرأي والصحافيني الذين يقبعون
داخل السجون بسبب أفكارهم وكتاباتهم" .وأكد البيان الصادر
يف أعقاب اجتامع املكتب السيايس للحزب أن الحزب يندد بحملة

االعتقاالت التي تستهدف الناشطني السياسيني والصحافيني ،مبن فيهم
محمد مولوج ،صحا ّيف جريدة ليربيت.
(ميدي  1نيوز)2021/9/17 ،

 2021/9/17تشهد محافظتَا عدن وحرضموت احتجاجات غاضبة
تندي ًدا برت ّدي الخدمات واالرتفاع الكبري يف أسعار املواد الغذائية من
ج ّراء التدهور غري املسبوق يف تاريخ الريال اليمني؛ إذ تجاوز سعر
الدوالر األمرييك الواحد ألفًا منه.
(وكالة األناضول)2021/9/17 ،

 2021/9/17دعا مسؤولو الواليات الخمس التي تتمتع باستقالل
شبه ذايت يف الصومال الرئيس ورئيس الوزراء إىل النقاش والحوار لحل
األزمة بينهام ،وذلك عىل إثر التوترات بني الرئيس الصومايل محمد
عبد الله محمد ،امللقب "فرماجو" ،ورئيس وزرائه محمد حسني
روبيل ،منذ نحو أسبوعني.
(فرانس )2021/9/17 ،24

 2021/9/21أعلنت الحكومة السودانية إحباط محاولة انقالب يف
ساعة مبكرة ،يف الوقت الذي مت ّر فيه البالد مبرحلة انتقالية هشة
منذ إطاحة الرئيس عمر حسن البشري يف عام  .2019وقالت الحكومة
إ ّن ضباطًا ومدنيني مرتبطني بنظام الرئيس املخلوع حاولوا االنقالب،
لكن رسعان ما سيطرت الحكومة عىل األمور .وقال رئيس الوزراء
عبد الله حمدوك إ ّن محاولة االنقالب الفاشلة "كانت تستهدف الثورة
وما حققه الشعب السوداين من إنجازات" .وأضاف ،خالل كلمة له
سمهم بـ "االنقالبيني" كانوا
يف اجتامع طارئ ملجلس الوزراء ،أن من ّ
يسعون إىل "تقويض النظام الدميقراطي" ،مش ًريا إىل أن هذا األمر
مستحيل يف ظل ما وصفه بـ "يقظة الشعب السوداين".
(يب يب يس عريب)2021/9/21 ،

 2021/9/21ص ّوت مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من رشق ليبيا
مق ًّرا له بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها
عبد الحميد دبيبة.
(فرانس )2021/9/21 ،24

الرئيس التونيس قيس
 2021/9/22طالب حر ُاك "تونس اإلرادة"
َ
سع ّيد باالستقالة ،معت ًربا إياه أنه "أصبح يشكّل خط ًرا فعل ًّيا عىل السلم
األهيل والحريات يف البالد ملض ّيه يف مسار انقاليب وتحريضه املتواصل
عىل مخالفيه وخصومه ،مبا ينذر بالدخول يف مرحلة مصادمة وقمع
لألصوات الرافضة لالنقالب".
(ألرتا تونس)2021/9/22 ،

 2021/9/22أعلن رئيس الــوزراء املغريب املكلف ،عزيز أخنوش،
أن األح ـزاب الحاصلة عىل أكرب عدد من املقاعد يف االنتخابات
الربملانية توصلت إىل اتفاق لتشكيل حكومة جديدة تجمع
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أحزابه "التجمع الوطني لألحرار" وحزيب "األصالة واملعارصة"
و"االستقالل" املحافظ.
(فرانس )2021/9/22 ،24

 2021/9/22دعا الرئيس التونيس األسبق ،محمد املنصف املرزوقي،
إىل عزل الرئيس الحايل قيس سع ّيد وإحالته ومحاكمته ،ثم إجراء
تونس حكوم ًة عىل امتداد
انتخابات رئاسية وترشيعية مبكرة تعطي َ
عاقل يجمع الشعب ،بحسب وصفه.
ورئيسا ً
خمس سنوات،
ً
(عريب بوست)2021/9/22 ،

 2021/9/22أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد فرض
إجـراءات استثنائية لالضطالع بالسلطات الترشيعية والتنفيذية.
وقالت وكالة األنباء األملانية إن الرئيس التونيس أصدر قرا ًرا بإلغاء
العمل بأغلب فصول الدستور الحايل يف باب السلطتني الترشيعية
والتنفيذية وتكليف لجنة إلعداد التعديالت الالزمة .وأصدرت
الرئاسة بيانًا أعلنت فيه إبقاء العمل فقط عىل توطئة الدستور الذي
صدر يف عام  ،2014والباب األول املتعلق باملبادئ العامة ،والباب
الثاين املرتبط بالحقوق والحريات.
(دويتشه فيله)2021/9/22 ،

 2021/9/22ن ّدد حزب "ائتالف الكرامة" يف تونس بإصدار القضاء
العسكري ق ـرا ًرا بإيداع النائبني نضال السعودي وسيف الدين
مخلوف يف السجن ،مح ّم ًل رئاسة الجمهورية املسؤولية عن سالمتهام
الجسدية ،وعن املحاكامت العسكرية الهادفة إىل "تصفية خصومها
السياسيني" .ون ّدد الحزب يف بيان له مبا اعتربه "افرتاءات وحمالت
تشويه وتحريض يتع ّرض لها عىل صفحات التواصل االجتامعي
ووسائل اإلعالم" ،داع ًيا أنصاره إىل "االستعداد لوقفة احتجاجية رفضً ا
للمحاكامت العسكرية للمدنيني".
(العريب الجديد)2021/9/22 ،

 2021/9/23قال غــازي الشوايش ،األمــن العام لحزب "التيار
الدميقراطي" يف تونس ( 22نائبًا من أصل  217نائبًا) ،إن "من ينقلب
عىل الدستور يفقد رشعيته وتستوجب مقاومته" .جاء ذلك يف تدوينة
مقتضبة نرشها الشوايش عرب صفحته يف "فيسبوك" ،عقب تدابري
استثنائية جديدة عزز بها الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،صالحياته
عىل حساب مجلس النواب والحكومة.
(وكالة األناضول)2021/9/23 ،

 2021/9/23أعلنت أربعة أحزاب تونسية؛ هي "االتحاد الشعبي
الجمهوري" و"حراك تونس اإلرادة" و"اإلرادة الشعبية" و"حركة وفاء"،
عن إعالن تأسيس "الجبهة الدميقراطية" ،وهو اسم لإلطار السيايس
الذي اختارت هذه األحزاب أن تعتمده ِضمن ما قالت إنه لـ "تنسيق
جهودها يف مواجهة انقالب قيس سع ّيد" ،وقالت إنها "مفتوحة

لجميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض االنقالب
يف إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها ال غري".
(ألرتا تونس)2021/9/23 ،

 2021/9/23اعتربت كتلة حزب "قلب تونس" يف مجلس النواب
التونيس املجمد أ ّن األحكام االنتقالية التي أصدرها رئيس الجمهورية
وتأسيسا لدكتاتورية
"متثّل تعليقًا للدستور وانقالبًا عىل الرشعية
ً
وعبت الكتلة ،يف بيان لها ،عن رفضها لـ "تعطيل املسار
جديدة"ّ .
الدميقراطي وتقويض أركانه" ،مستنكر ًة "احتكار السلطات التنفيذية
والترشيعية وفتح مجال للتدخل يف السلطة القضائية واإلعالم وتنظيم
املنظامت والجمعيات يف محاولة لرتكيز نظام دكتاتوري واستبدادي
يقوض مكتسبات ثورة الحرية والكرامة".
(امليادين)2021/9/23 ،

 2021/9/23اعتربت أربعة أحزاب تونسية أن رئيس البالد قيس
سع ّيد فق َد رشعيته بـ "خروجه عن الدستور" ،معلن ًة جهو ًدا متواصلة
لـ "تشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا االنقالب" .جاء ذلك يف
بيان مشرتك ألحزاب "التيار الدميقراطي" و"آفاق تونس" و"التكتل
الدميقراطي من أجل العمل والحريات" و"الحزب الجمهوري".
(يت آر يت عريب)2021/9/23 ،

 2021/9/23اعترب حزب العامل يف تونس أن ما قام به الرئيس
قيس سع ّيد هو "استكامل للعملية االنقالبية التي أقدم عليها يف 25
متعسف للفصل  80من الدستور".
[متوز ]/يوليو املايض باستعامل ّ
(وكالة األناضول)2021/9/23 ،

 2021/9/23اعتربت حركة النهضة التونسية أن القرار الرئايس عدد
 117لسنة  2021املنشور يف الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
ميثّل تعليقًا فعل ًّيا لدستور الجمهورية ،وتعويضً ا له بتنظيم مؤقت
للسلطات ،ونزو ًعا واض ًحا نحو حكم استبدادي مطلق ،وانقالبًا ساف ًرا
عىل الرشعية الدميقراطية وعىل مبادئ الثورة التونسية وقيمها.
(بوابة اإلذاعة التونسية)2021/9/23 ،

 2021/9/23دعا رئيس مجلس النواب التونيس ورئيس حركة النهضة
التونسية ،راشد الغنويش ،يف مقابلة مع فرانس برس ،إىل "النضال
السلمي" ضد "الحكم الفردي املطلق الذي قامت الثورة ضده"،
وذلك بعد قيام الرئيس قيس سعيّد بتعزيز صالحياته.
(يورو نيوز)2021/9/24 ،

 2021/9/24دعت األمم املتحدة األطر َاف التونسية إىل إطالق حوار
شامل "يتوافق مع القيم الدميقراطية" ،من أجل حل القضايا العالقة
يف البالد.
(امليادين)2021/9/24 ،

 2021/9/24و ّجه األمني العام لحزب العامل ،حمة الهاممي ،دعوة
إىل "القوى الحية التي تريد أن تُخرج تونس من الوضع الحايل
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ملقاومة توجه الرئيس قيس سع ّيد" ،مستدركًا ذلك بقوله" :لن مند
يدنا مطلقًا ال للنهضة التي دمرت البالد وخلقت الظروف املالمئة ملا
قام به سع ّيد ،وال ملن يريدون إحياء النظام القديم كرئيسة الحزب
الدستوري عبري مويس ،وال لقيس سع ّيد وشعبويته".
(ألرتا تونس)2021/9/24 ،

 2021/9/25طالبت منظمة "أنا يقظ" التونسية من السلطات توضيح
مصري موظفي وأعوان مجلس نواب الشعب ،بعد إعالن الرئيس التونيس،
قيس سع ّيد ،مواصلة العمل بالتدابري االستثنائية ومتديد تعليق عمل
مجلس النواب ورفع الحصانة عن جميع أعضائه .وقالت املنظمة ،يف بيان
لها ،إن تونس تعيش "واق ًعا سياس ًّيا جدي ًدا" ،وتساءلت عن "مصري موظفي
وأعوان مجلس الشعب الذين يقارب عددهم  500شخص ،وكذلك أعوان
وموظفي الهيئة الوطنيّة ملكافحة الفساد الذين يجدون أنفسهم اليوم أمام
مؤسسات ُموصدة األبواب وقد سلبوا حقهم يف العمل".
(أصوات املغرب)2021/9/25 ،

عب املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية ،نيد برايس،
ّ 2021/9/25
يف ندوة صحفية عن قلق الواليات املتحدة األمريكية من أن اإلجراءات
االنتقالية مستمرة من دون أمد محدد .وأكد ،وفق ما جاء يف بيان
للسفارة األمريكية بتونس يف صفحتها عىل موقع التواصل االجتامعي
رئيسا للوزراء
يعي ً
"فيسبوك" ،أن "عىل الرئيس قيس سع ّيد أن ّ
لتشكيل حكومة قادرة عىل تلبية تلك االحتياجات املل ّحة" ،داعيًا
الرئيس إىل "صياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصالح
شاملة للجميع تض ّم املجتمع املدين واألصوات السياسية املتنوعة".
(ألرتا تونس)2021/9/25 ،

 2021/9/25أقدمت مجموعة من املتظاهرين من أنصار الرئيس
التونيس قيس سع ّيد عىل إحراق نسخة من الدستور ومتزيقها ،داعي ًة
إىل إلغاء الدستور كل ًّيا وعدم العودة إىل الوراء.
(العريب الجديد)2021/9/25 ،

عبت الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات عن
ّ 2021/9/25
رفضها ملا أقدم عليه رئيس الجمهورية من ترصيحات وإجراءات،
وخاصة األمر  117الذي ق ّنن به تجميع السلط واحتكاره لها ،من
دون اعتبا ٍر لكل ما طالبت به أجيال من الحقوقيات والحقوقيني،
بحسب نص بيان للجمعية.
(شمس أف أم)2021/9/25 ،

 2021/9/26شهدت العاصمة تونس تظاهرات ووقفة احتجاجية شارك
فيها العرشات من أنصار حركة النهضة التونسية وقوى سياسية أخرى،
وذلك رفضً ا ملا يصفونه بـ "انقالب" رئيس الجمهورية ،قيس سع ّيد.
(الحرة)2021/9/26 ،

 2021/9/29كلّف الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،السيدة نجالء بودن
رمضان بتشكيل الحكومة الجديدة ،عىل أن يتم ذلك يف أقرب وقت،
وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
(سكاي نيوز عربية)2021/9/29 ،

 2021/9/29و ّجه أمري الكويت ،الشيخ نواف األحمد ،إىل حوار وطني
يجمع السلطتني الترشيعية والتنفيذية بغية تهيئة األجواء من أجل
توحيد الجهود وتعزيز التعاون ،وتوجيه جميع الطاقات واإلمكانيات
إىل خدمة البالد ونبذ الخالفات.
(الخليج أون الين)2021/9/29 ،

 2021/9/29قال شتيفن زايربت ،املتحدث باسم املستشارة األملانية
أنجيال مريكل إنها أكدت ،يف اتصال لها مع الرئيس التونيس قيس سعيّد،
أهمية املكتسبات الدميقراطية يف تونس الستقرار البالد .وأضاف يف
بيان له" :ركزت املحادثات عىل املوقف السيايس الداخيل يف تونس
والعالقات الثنائية .أشادت املستشارة باملكتسبات الدميقراطية التي
قائل" :شددت عىل أهمية املكتسبات
حققتها تونس من قبل" .وتابع ً
الدميقراطية الستقرار البالد وسالمتها .من الــروري العودة
للدميقراطية الربملانية يف ظل حوار مع كل الالعبني السياسيني".
(سويس إنفو)2021/9/29 ،

 2021/9/30أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق،
استبعاد  20مرش ًحا من خوض االنتخابات الربملانية املبكرة يف 10
ترشين األول /أكتوبر .2021
(وكالة األناضول)2021/9/30 ،

 2021/9/30تظاهر آالف السودانيني يف العاصمة الخرطوم ،وغريها
من املدن والواليات؛ استجاب ًة لدعوة تجمع املدنيني السودانيني،
ودعم ألهداف الثورة ومدنية الدولة ،وسط خشية املتظاهرين من
ً
محاوالت االنقضاض عىل ثورتهم.
(يب يب يس عريب)2021/9/30 ،

 2021/10/2نرشت الرئاسة الفرنسية عرب موقعها الرسمي عىل
شبكة اإلنرتنت ،تفاصيل املكاملة الهاتفية التي جمعت الرئيس
الفرنيس إميانويل ماكرون بالرئيس التونيس قيس سعيّد .وأشار بيان
اإلليزيه إىل أن ماكرون جدد التعبري عن أمانيه بأن تتمكن تونس من
االستجابة للتحديات التي تواجهها ،مج ِّد ًدا وقوف فرنسا إىل جانب
قائل إن فرنسا ستواصل دعم تونس يف
تونس والشعب التونيسً ،
مواجهة الوباء ،ويف إصالحاتها االقتصادية.
(راديو إي أف أم)2021/10/2 ،

 2021/10/2أكد رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف تونس،
نبيل بفون ،تعليقًا عىل كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيّد خالل
لقائه رئيس محكمة املحاسبات نجيب القطاري ،أ ّن الهيئة ليست
فقط هيئة تقنية تكتفي بإعداد صناديق االقرتاع وفتحها واحتساب
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النتائج ،بل هي تعترب ،بحسب الفصل  125من الدستور ،أحد أعمدة
الدميقراطية ،وهي مطالبة بحامية الدميقراطية مبقتىض الدستور.
(ألرتا تونس)2021/10/2 ،

 2021/10/3أعلنت وزارة الداخلية القَطرية النتائج العامة ألول
انتخابات ترشيعية يف دولة قطر الختيار أعضاء مجلس الشورى
املنتخب ،وقد جرت هذه االنتخابات يف  2ترشين األول /أكتوبر
 ،2021وأشارت الوزارة إىل أن نسبة املشاركة بلغت  63.5يف املئة من
إجاميل عدد الناخبني.
(الرشق)2021/10/3 ،

 2021/10/4أكّدت رئيسة بعثة األمم املتحدة يف العراق ،جينني
هينيس – بالسخارت ،يف ترصيح صحفي لها ،أ ّن األمم املتحدة ال
ترشف عىل االنتخابات العراقية ،قائلة" :إننا نراقب ونق ّدم املشورة
والنصح فقط" .وأضافت أن "االنتخابات يجب أن تحسب عىل أساس
رشعية العملية االنتخابية" ،مشري ًة إىل أن "األمم املتحدة لن تساند أي
جهة أو أي مرشح يف االنتخابات".
(كيو نيوز)2021/10/4 ،

 2021/10/4أقر مجلس النواب الليبي قانون انتخاب مجلس النواب
واالنتخابات الرئاسية املقبلة ،يف  24كانون األول /ديسمرب .2021
وجاء ذلك نتيجة للجلسة التي عقدها املجلس يف مدينة طربق
برئاسة نائب الرئيس األول فوزي النويري.
(دويتشه فيله)2021/10/4 ،

 2021/10/5أعلن املجلس األعىل للدولة يف ليبيا ،الذي يُعد مبنزلة
غرفة ثانية ملجلس النواب ،رفضَ ه قانون االنتخابات الترشيعية الذي
ص ّدق عليه مجلس النواب يف جلسة  4ترشين األول /أكتوبر.
(فرانس )2021/10/5 ،24

 2021/10/6أعلن رئيس مجلس النواب العراقي ،محمد الحلبويس،
حل املجلس ،استنا ًدا إىل أحكام مادتني من الدستور ،متهي ًدا لالنتخابات
ّ
املقررة يف  10ترشين األول /أكتوبر.
(ألرتا عراق)2021/10/6 ،

 2021/10/8أكد الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس "دعم مرص
إلجراءات وجهود الرئيس قيس سعيّد الرامية إىل بناء مستقبل أفضل
للشعب التونيس الشقيق وتحقيق االستقرار يف البالد ،واستعداد مرص
الكامل لتسخري كافة إمكاناتها يف سبيل تقديم املساعدة الالزمة يف
هذا اإلطار للجانب التونيس الشقيق يف ظل متيز العالقات الثنائية
األخوية بني مرص وتونس".
(القدس العريب)2021/10/8 ،

 2021/10/10قالت وكالة رويرتز إن االقرتاع العام الذي شهده
العراق س ّجل أعىل نسبة مقاطعة منذ إطاحة نظام صدام حسني.
(ألرتا عراق)2021/10/10 ،

 2021/10/10انطلقت يف العاصمة التونسية مظاهرات احتجاجية
ضد قرارات الرئيس قيس سعيّد االستثنائية يف تحرك هو الثالث خالل
أسابيع قليلة.
(الجزيرة مبارش)2021/10/10 ،

 2021/10/10أعلنت حركة النهضة الجزائرية عن عدم مشاركتها
يف االنتخابات املحلية املزمع إجراؤها يف  27ترشين الثاين /نوفمرب،
بسبب ما وصفته بالرشوط التعجيزية املتعلقة بجمع التوقيعات
وطرق تشكيل القوائم االنتخابية.
(ألرتا جزائر)2021/10/10 ،

 2021/10/12اعترب حزب العامل التونيس أن الحكومة الجديدة هي
"حكومة بال برنامج لتونس وشعبها وغري مسقفة بزمن ،وبقطع النظر
عن األعضاء الذين يكونونها ،هي حكومة انقالب ،إضافة إىل كونها
وفعل حكومة رئيس الدولة الذي أسند إىل نفسه مبقتىض األمر
قانونًا ً
 117االحتكار التام للسلطة التنفيذية".
(ألرتا تونس)2021/10/12 ،

 2021/10/12أعلن "اإلطار التنسيقي" الذي يض ّم أطرافًا سياسية موالية
إليران من بينها تحالف الفتح ،إحدى أبرز الكتل الخارسة يف االنتخابات،
الطع َن يف النتائج األولية لالقرتاع العام ،من ّد ًدا بحصول "تالعب" و"احتيال".
(يب يب يس عريب)2021/10/12 ،

 2021/10/12أعلن رئيس تحالف الفتح ،هادي العامري ،رفضه
النتائج األولية لالنتخابات النيابية العامة يف العراق ،واصفًا إياها
بأنها "مفربكة".
(األخبار)2021/10/12 ،

 2021/10/12قالت بعثة االتحاد األورويب ملراقبة االنتخابات العراقية
إن االنتخابات النيابية املبكرة يف العراق "أديرت جيّ ًدا من الناحية
الفنية" ،لكن اإلقبال كان "منخفضً ا".
(الجريدة)2021/10/12 ،

 2021/10/12ه ّنأ البيت األبيض الحكومة العراقية بإجراء االنتخابات
التي قال إنها أُجريت يف أجواء سلمية إىل حد بعيد ،وأشار إىل أنه يف
انتظار التصديق عىل النتائج .وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض،
جني سايك ،للصحافيني ،بحسب ما نقلته وكالة رويرتز لألنباء" :نهنئ
الحكومة العراقية عىل إنجازها لوعدها بإجراء االنتخابات املبكرة.
مبجرد املصادقة عىل النتائج النهائية نأمل أن يشكل أعضاء مجلس
تجسد إرادة الشعب العراقي".
النواب الجديد حكومة ّ
(ألرتا عراق)2021/10/12 ،

 2021/10/13ر ّحبت وزارة الخارجية األمريكية بتشكيل حكومة
جديدة يف تونس ،ودعت يف املقابل إىل عودة رسيعة إىل النظام
الدستوري يف البالد.
(القدس العريب)2021/10/13 ،
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 2021/10/14قال الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،يف اجتامع ملجلس
الوزراء ،إنه سيسحب جواز السفر الدبلومايس من الرئيس األسبق
محمد املنصف املرزوقي بعد أن طالب فرنسا بوقف مساعدتها
للنظام التونيس.
(فرانس )2021/10/14 ،24

 2021/10/14أعلن الرئيس التونيس ،قيس سعيّد ،عزل خمسة من
كبار املسؤولني يف ديوان رئيس مجلس النواب راشد الغنويش.
(وكالة األناضول)2021/10/14 ،

 2021/10/14قررت محكمة إيطالية تعليق محاكمة أربعة ضباط
رشطة مرصيني بتهمة قتل الباحث اإليطايل جوليو ريجيني ،وأمرت
بإعادة األوراق إىل قايض التحقيق األويل.
(يب يب يس عريب)2021/10/14 ،

 2021/10/14أصدر أمري قطر ،الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،قرا ًرا
بتعيني  15عض ًوا يف مجلس الشورى القطري ،من بينهم امرأتان.
ويضاف األعضاء الـ  15الذين ع ّينهم أمري قطر إىل  30عض ًوا تم
انتخابهم يف  2ترشين األول /أكتوبر  ،2021يف اقرتاع رسي مبارش ،يف
أول انتخابات ملجلس الشورى يف قطر .ووفق مواد الدستور الدائم
لدولة قطر ،يتألف مجلس الشورى من  45عض ًوا ،يتم انتخاب 30
يعي أمري البالد الـ  15املتبقني
عض ًوا منهم من قبل املواطنني ،يف حني ّ
من الوزراء وغريهم.
(العريب الجديد)2021/10/14 ،

 2021/10/16تظاهر مئات اليمنيني احتجا ًجا عىل تدهور األوضاع
االقتصادية واملعيشية مبحافظة تعز ،وتندي ًدا بتدهور األوضاع
املعيشية يف ظل تراجع قيايس للعملة املحلية أمام الدوالر.
(وكالة األناضول)2021/10/16 ،

 2021/10/19دعت  100شخصية عربية إىل التضامن مع "القيم"
التي ميثلها الرئيس التونيس األسبق ،محمد املنصف املرزوقي ،يف
مواجهة ما وصفته بـ "استبداد" الرئيس الحايل قيس سعيّد.
(عريب بوست)2021/10/19 ،

 2021/10/20أكــد األمــن الــعــام لجامعة الـــدول العربية،
أحمد أبو الغيط ،ثقته باملسار الدميقراطي يف تونس ،وباإلجراءات
التي اتخذها مؤخ ًرا الرئيس قيس سعيّد ،متم ّنيًا للقيادة التونسية
النجاح يف معركة بناء دولة وطنية قوية تلبي إرادة الشعب التونيس
وتحقق تطلّعاته نحو االستقرار والنامء.
(الدستور)2021/10/20 ،

 2021/10/21يف اليوم الذي يصادف تاريخ أول انتفاضة شعبية يف
السودان ،نزل عرشات اآلالف من منارصي الحكم املدين يف السودان
للمشاركة يف مظاهرات بالخرطوم ومدن أخرى ،يف حني فرقتهم
الرشطة باستعامل العبوات املسيلة للدموع أمام مبنى الربملان مبدينة

أم درمان .ويأيت ذلك يف وقت يواصل فيه أنصار الحكم العسكري
اعتصامهم قرب القرص الجمهوري.
(فرانس )2021/10/21 ،24

 2021/10/24جدد زعيم التيار الصدري يف العراق ،مقتدى الصدر،
رفضه تدخّل دول الجوار يف الشؤون الداخلية للبالد ،مهد ًدا باللجوء
إىل الطرق الدبلوماسية الدولية ملنع ذلك ،يف حني يعقد اإلطار
التنسيقي للقوى الشيعية اجتام ًعا لبحث األفكار واآلليات ملعالجة
واحتواء أزمة النتائج األولية لالنتخابات الربملانية.
(الجزيرة نت)2021/10/24 ،

عبت حملة "مواطنون ضد االنقالب" عن رفضها
ّ 2021/10/25
وإدانتها امل ُطلقة ملا وصفته بـ "االنقالب العسكري عىل املسار
الدميقراطي فجر اإلثنني يف السودان" ،من ّدد ًة مبا أقدم عليه العسكر
"من إطالق للرصاص الحي عىل املدنيني الرافضني لالنقالب ،ومن
اعتقال لرئيس الحكومة وعديد الوزراء والشخصيات السياسية".
(ألرتا تونس)2021/10/25 ،

 2021/10/25أعلن رئيس مجلس السيادة االنتقايل يف السودان،
الفريق أول ركن عبد الفتاح الربهان ،حال َة الطوارئ يف جميع أنحاء
مجلس السيادة والوزراء ،والتمسك بااللتزام مبا جاء
وحل
البالدّ ،
َ
يف الوثيقة الدستورية ،واتفاق جوبا للسالم ،وإنهاء تكليف والة
الواليات ،وإعفاء وكالء الــوزارات من أعاملهم .وأعلن ،يف كلمة
تلفزيونية ،أيضً ا ،تعليق املواد  11و 12و 15و 16و 3/24و 71و72
من الوثيقة الدستورية ،مع االلتزام الكامل باالتفاقيات واملعاهدات
الدولية املوقعة من قبل الحكومة االنتقالية ،وتكليف املديرين
العامني بتسيري العمل يف الوزارات ،وتجميد عمل لجنة إزالة التمكني
حتى مراجعة منهج عملها وتشكيلها عىل أن تكون قراراتها نافذة.
(الرشق)2021/10/25 ،

 2021/10/25أصدر مكتب رئاسة الوزراء يف السودان بيانًا بشأن
األحداث املتالحقة التي استفاقت عليها البالد بعد أسابيع من التوتر
واالنقسام حول انتقال السلطة؛ بني املدنيني من جهة ،والقيادات
العسكرية من جهة أخرى .وأورد البيان أن رئيس الوزراء ،عبد الله
حمدوك ،وزوجته ،تم اقتيادهام من مقر إقامتهام يف الخرطوم
إىل جهة غري معلومة من جانب قوة عسكرية .وذكر البيان ،أيضً ا،
أن القوات األمنية يف السودان أقدمت كذلك عىل اعتقال عدد
من أعضاء مجلس السيادة والــوزراء وقيادات سياسية .ووصفت
رئاسة الوزراء يف السودان ما حدث بأنه متزيق للوثيقة الدستورية
و"انقالب مكتمل عىل مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء
بحثًا عن الحرية والسالم والعدالة" .وشدد البيان عىل أن القيادات
العسكرية يف الدولة السودانية تتح ّمل املسؤولية الكاملة عن حياة
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وسالمة حمدوك وأرسته ،وأ ّن هذه القيادات تتحمل التبعات الجنائية
والقانونية والسياسية للقرارات األحادية التي اتخذتها.
(سكاي نيوز عربية)2021/10/25 ،

 2021/10/25دعا تجمع املهنيني السودانيني ،وعدة قوى مهنية
وحزبية ،السودانيني إىل النزول إىل الشوارع للتصدي للتحرك العسكري
الذي يقوده رئيس مجلس السيادة السوداين عبد الفتاح الربهان.
(الجزيرة نت)2021/10/25 ،

 2021/10/26نددت الواليات املتحدة األمريكية باالنقالب العسكري
يف السودان ،وذلك عىل لسان وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن،
الذي قال" :إن الواليات املتحدة تدين بشدة ما أقدمت عليه
القوات العسكرية السودانية" ،وأضاف" :نرفض بشدة حل الحكومة
االنتقالية بقيادة املدنيني واملؤسسات املرتبطة بها ،وندعو إىل إعادة
(العمل بها) عىل الفور" .وقال املتحدث باسم الخارجية األمريكية
نيد برايس" :يف ضوء التطورات األخرية ،تعلّق الواليات املتحدة
مساعدتها" املرصودة لدعم االقتصاد السوداين .وأوضح أن قيمة
املساعدات امل ُعلّقة بقيمة  700مليون دوالر كانت مخصصة لدعم
العملية االنتقالية الدميقراطية يف السودان .وقال برايس "نحن نعلّق
كامل".
هذا املبلغ ً
(دويتشه فيله)2021/10/26 ،

 2021/10/27قال املبعوث األمرييك الخاص إىل القرن األفريقي،
جيفري فيلتامن ،يف ترصيحات لوسائل إعالم أمريكية إن الجيش
السوداين يبدو أنه يستهدف قتل العملية االنتقالية .وأضاف :حتى
لو سلمنا بأن االنتقال يف السودان يعاين مرضً ا ،فقد كان األَوىل العثور
عىل عالج لهذا املرض ،ال قتل املريض ،كام يبدو أن الجيش يحاول
فعله اآلن .وحذّر فيلتامن يف حديثه من تداعيات االنقالب عىل
املصالح األمريكية يف منطقة "ذات أهمية اسرتاتيجية" عىل حد وصفه.
(ألرتا سودان)2021/10/27 ،

 2021/10/27أعلنت بعثة األمم املتحدة املتكاملة لدعم املرحلة
االنتقالية يف السودان أن سفراء عدة دول غربية ومبعويث االتحاد
األورويب واألمم املتحدة التقوا رئيس الــوزراء السوداين عبد الله
حمدوك يف الخرطوم .وقالت البعثة يف تغريدة لها عىل "تويرت" إن
سفراء فرنسا وأملانيا والرنويج وبريطانيا والواليات املتحدة ومبعويث
االتحاد األورويب واألمم املتحدة إىل السودان التقوا حمدوك "يف مقر
رسهم أنه بصحة جيدة" .وأضافت البعثة قائلة" :نستمر
إقامته و ّ
بالدعوة إىل االستعادة الكاملة لحريته".
(آر يت العربية)2021/10/27 ،

 2021/10/27أعلن التلفزيون الرسمي السوداين أن القائد العام
للجيش ،الفريق أول ركن عبد الفتاح الربهان ،أعفى ستة سفراء
سودانيني من مناصبهم ،وهم سفراء السودان لدى الواليات املتحدة

األمريكية واالتحاد األورويب وقطر والصني وفرنسا ورئيس البعثة
السودانية بجنيف .وكانت وكالة رويــرز قد نقلت عن مصدر
دبلومايس قوله إن سفراء السودان لدى  12دولة منها الواليات
املتحدة واإلمارات والصني وفرنسا قد رفضوا استحواذ الجيش عىل
السلطة يف السودان.
(الرشق األوسط)2021/10/27 ،

 2021/10/28حثّ الرئيس األمرييك ،جو بايدن ،القادة العسكريني
يف السودان عىل اإلفراج الفوري عن املعتقلني واستعادة مؤسسات
الحكومة االنتقالية.
(الدستور)2021/10/28 ،

 2021/10/31أعلنتلجنة أطباء السودان املركزية عن سقوط عدد
من القتىل والجرحى برصاص قوات األمن خالل املظاهرات التي
خرجت يف  30ترشين األول /أكتوبر ،مندد ًة باالنقالب العسكري.
وقالت اللجنة يف تغريدة نرشتها عىل حسابها يف "تويرت"" :تقوم
مليشيات املجلس العسكري االنقاليب اآلن بإطالق الرصاص الحي عىل
املتظاهرين مبنطقة أم درمان ومناطق أخرى من العاصمة الثائرة.
قبل يوجد عدد من الجرحى،
ارتقى إثر ذلك شهيدان .كنا أسلفنا ً
نؤكد أننا والثوار نرصد كل يشء ،وأن العامل كله يشاهد الجرائم"،
لتعلن اللجنة يف وقت الحق من مساء أمس عن مقتل شخصني
آخرين ،أحدهام يبلغ من العمر  19عا ًما ،وكان قد أصيب بالرصاص
الحي يف منطقة الصدر ،يف حني أصيب اآلخر (مروان جامل) إصابة
ّ
مبارشة يف رأسه.
(ألرتا سودان)2021/10/31 ،
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وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Documents of Democratic Transition in the Arab World

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي.
وننشــر فــي هــذا العــدد الوثائــق الخاصة بــردة فعــل التيــارات السياســية التونســية على حل
البرلمــان وإعفــاء الحكومــة ،وردة فعــل اإلطــار التنســيقي للقــوى الشــيعية الرافضــة نتائــج
االنتخابــات فــي العــراق ،وردة فعل الحكومة الســودانية وتجمع المهنيين الســودانيين على
اإلجــراءات االنقالبيــة التــي اتخذهــا رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني ،عبــد الفتــاح البرهان.
ونقف عند نشر الوثائق في المدة  1أيلول /سبتمبر  31 -تشرين األول /أكتوبر .2021
كلمــات مفتاحية :الســودان ،تونــس ،العــراق ،عبــد الفتــاح البرهان ،قيــس ســعيد ،االنقالب
العسكري ،االنقالب الرئاسي في تونس.
Keywords: Sudan, Tunisia, Iraq, Abdel Fattah al-Burhan, Kais Saied, Military Coup,
Presidential Coup in Tunisia.
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الوثيقة ()1
شخصيات عامة تطالب الرئيس املرصي باإلفراج عن الشاعر أحمد دومة املسجون منذ عام 2013
الرئيس عبد الفتاح السييس .رئيس الجمهورية:
ميض أكرث من نصف م ّدة عقوبته ،وأصبح يعاين
يناشدكم املوقعون أدناه اإلفراج عن الشاعر أحمد دومة املسجون منذ 2013م ،بعد ّ
تدهو ًرا بالغًا يف حالته الصحية.
جورج إسحاق  -عضو املجلس القومي لحقوق اإلنسان
إبراهيم عبد املجيد  -روايئ
إبراهيم منصور  -صحفي وعضو سابق مبجلس نقابة حامد جرب  -عضو املكتب السيايس لحزب الكرامة
الصحفيني
حسن حسني  -صحفي
أحمد السعيد  -روايئ
حسني أبو العال  -شاعر
أحمد السيد الصاوي  -أستاذ جامعي
حسني البدري  -روايئ
أحمد عبده  -كاتب
حسني عبد الغني  -إعالمي وصحفي
أحمد عز العرب  -صحفي ورسام
حامدة القايض  -شاعر
أحمد فوزي  -محامٍ
حمدي حامدة  -صحفي
أحمد ماهر إبراهيم  -مهندس مدين
حمدي قشطة  -مدير استرياد
أسامة صفار  -صحفي
حمدين صباحي  -السيايس ومؤسس حزب الكرامة
أسامة البحر  -كاتب وجيولوجي
خالد البليش  -صحفي ورئيس تحرير موقع درب
أسامة محمد  -مرتجم
خالد داود  -صحفي وسيايس واملتحدث الرسمي لجبهة
اإلنقاذ وحزب الدستور
أسامء الطبجي  -كاتبة حرة وشاعرة وقاصة
خالد يوسف  -املخرج السيناميئ
أرشف أبو جليل  -شاعر وكاتب مرسحي
خريية شعالن  -صحفية
إكرام يوسف  -كاتبة صحفية ومرتجمة
دعاء حمزة  -ممثلة ومخرجة مرسحية
أكرم إسامعيل  -مهندس
دعاء عبد الرحمن  -أخصائية نفسية
إلهامي املريغني  -باحث اقتصادي
راجية عمران  -محامية وعضو املجلس القومي لحقوق
أمل أنيس  -جامعة الزقازيق
اإلنسان
أنور نصري  -طبيب وكاتب
رأفت وهبة  -فنان تشكييل
أهداف سويف  -أديبة مرصية وروائية
رانيا الخويل  -سيدة أعامل
إيفيلني عشم الله  -رسامة
رائد سالمة  -باحث اقتصادي ومرصيف مرصي
إميان سعيد حسن  -كاتبة
رباب كامل  -عضو نقابة املهن السينامئية
إميان عوف  -صحفية
رباب يحيى  -صحفية
تامر هنداوي  -صحفي
رمضان عبد العليم  -شاعر
ثناء هاشم  -كاتبة سيناريو
رنا التونيس  -شاعرة
جالل الشايب  -كاتب ومدرس بكلية الفنون الجميلة
رميا الخفش  -طبيبة
جامل أسعد  -كاتب ومفكر
زهدي الشامي  -باحث اقتصادي
جامل زهران  -أستاذ علوم سياسية
جامل فهمي  -كاتب وعضو املجلس القومي لحقوق اإلنسان زين العابدين فؤاد  -شاعر
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سايل توما  -طبيبة
سامي السيوري  -مؤلف سيناميئ
سامي محمد عيل  -مخرج سيناميئ
سعدية عبد الحليم خليفة  -روائية
سعيد النشاءي  -أستاذ جامعي عىل املعاش
سمية سيد  -محررة إعالمية
سمري حسني  -دبلومايس سابق
سهام شوادة  -صحفية
سهري املصادفة  -روائية ومرتجمة
السيد الخمييس  -شاعر ومرسحي
سيد سعيد  -محامٍ بالنقض
سيد صابر  -صحفي وقاص
شافعي صالح  -مصور
رشيف العصفوري  -كاتب وروايئ
شعبان يوسف  -شاعر وروايئ
شيامء حمدي  -صحفية
صابر أحمد عبد الباقي  -أستاذ جامعي
صفاء فتحي  -شاعرة وسينامئية
صالح الرسوي  -أستاذ جامعة
صالح حامد  -كاتب
الرشبيني عاشور  -كاتب
عمرو الشلقاين  -أستاذ بطب عني شمس
طارق العويض  -محامٍ
طارق خميس  -مخرج
طاهر كامل عبده  -شاعر
عادل الشهاوي  -كاتب صحفي ومرتجم
عادل شحاتة  -ممثل
عادل هالل  -مدرس جامعي
عبد الحفيظ سعد  -صحفي
عبد الرحمن مقلد  -شاعر
عبد الفتاح البنا  -أستاذ جامعي
عبد املجيد راشد  -محامٍ وعضو الهيئة العليا لحزب الكرامة
عبد املنعم الباز  -كاتب قصة
عبد الله السناوي  -كاتب صحفي
عبده الشامي  -صحفي
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عبلة الرويني  -كاتبة
عريب كامل  -كاتب وشاعر
عزة بلبع  -فنانة مرصية
عزة موىس  -إعالمية
عالء الخيام  -رئيس حزب الدستور
عيل أبو هميلة  -مخرج تلفزيوين
عيل عبد الحميد بدر  -شاعر
عامر عيل حسن  -أديب وكاتب صحفي
عمرو الشلقاين  -أستاذ جامعي
عمرو حسني  -شاعر
عمرو حلمي  -مجلس أمناء حزب الكرامة ووزير الصحة
والسكان األسبق
عواطف عبد الرحمن  -أستاذة جامعية
فادية الغزايل حرب  -إعالمية
فاطمة ناعوت  -كاتبة
فتحي بلحاج  -حقوقي تونيس
فريد زهران  -رئيس الحزب املرصي الدميقراطي االجتامعي
كريم الشاعر  -مدون صحفي
كريم رضوان  -سيناميئ
كرمية الحفناوي  -كاتبة وصيدالنية
كامل أبو عيطة  -مناضل عاميل ووزير القوى العاملة األسبق
كامل مغيث  -خبري تعليمي
لبيبة السيد النجار  -كاتبة صحفية
ليىل سويف  -أستاذة جامعية
ماجدة جادو  -كاتبة
ماجدة عيل  -حقوقية
ماجدة فتحي رشوان  -محامية وقيادية بالحزب االشرتايك املرصي
ماهر عبد العال الضبع  -أستاذ جامعي
ماهينور املرصي  -محامية
مايكل عادل  -شاعر
مجدي جورج  -باحث اقتصادي دويل
مجدي شندي  -كاتب وصحفي
محمد البسيوين  -طبيب
محمد السني  -كاتب وباحث
محمد سعد عبد الحفيظ  -عضو مجلس نقابة الصحفيني
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محمد صالح  -مهندس
محمد صبحي  -محامٍ
محمد غنيم  -أستاذ جامعي
محمد محمود رفعت  -محامٍ ورئيس حزب الوفاق القومي
محمد محيي الدين  -أستاذ علم االجتامع
محمود السقا  -صحفي
محمود الورداين  -كاتب وعضو نقابة الصحفيني
محمود سلطان  -صحفي
محمود كامل  -عضو مجلس نقابة الصحفيني
مدحت الزاهد  -رئيس حزب التحالف الشعبي االشرتايك
مدحت منري  -شاعر
مرفت السعدين  -مهندسة كيميائية
مرفت يوسف  -أستاذة جامعية
مشرية خطاب  -دبلوماسية وسياسية
مصطفى البسيوين  -صحفي
مصطفى كامل السيد  -أستاذ العلوم السياسية بجامعة
القاهرة
ممدوح حمزة  -استشاري وأستاذ جامعي
منال خالد  -مخرجة
منى سيف  -باحثة
منى معني مينا  -طبيبة
ميسون املرصي  -مخرجة
نارص النويب  -شاعر ومؤسس فرقة الجميزة
نجاة عيل  -كاتبة وشاعرة
نجوى عبد الحميد  -صحفية
نجوى عباس أحمد  -باملعاش
نشوة األزهري  -مرتجمة
نعمت فاضل  -باحثة اجتامعية

نور الدين نادر  -شاعر
نور الهدى زيك  -صحفية
إلهام عيداروس  -مرتجمة وباحثة نسوية ووكيل مؤسيس
حزب العيش والحرية
إلهامي املريغني  -باحث اقتصادي
هشام قشطة  -شاعر وكاتب
هناء فوزي محمد  -أستاذ بجامعة القاهرة
هويدا الحسن  -ممثلة وصحفية
هيثم الحريري  -برملاين سابق
وفاء املرصي  -محامية
وليد العامري  -املتحدث الرسمي باسم حزب الدستور
يرسي يوسف الديري  -استشاري
يوسف شعبان  -صحفي
عادل هالل  -مدرس جامعي
فاتن النواوى  -تشكيلية
رمضان موىس  -مخرج منفذ
عادل نعامن  -كاتب
الزهراء العطار  -فنانة
سيد بهى أحمد  -شاعر
قسمت الناحل  -أخصائية نفسية
صفاء السويفى  -محاسب

جهة اإلصدار :مثقفون مرصيون.
املصدر :صفحة أحمد دومة ،موقع فيسبوك ،2021/9/4 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/33iet4K :
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الوثيقة ()2
تفاصيل مرشوع خريطة الطريق التي اقرتحها االتحاد العام التونيس للشغل
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جهة اإلصدار :االتحاد العام التونيس للشغل.
املصدر :جريدة الرشوق التونسية ،2021/9/10 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3fs2nJj :
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الوثيقة ()3
حركة النهضة التونسية ترفض أي مقرتح لتعليق الدستور التونيس

جهة اإلصدار :حركة النهضة التونسية.
املصدر :الصفحة الرسمية لحركة النهضة التونسية ،موقع فيسبوك ،2021/9/11 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3f88pyu :
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الوثيقة ()4
أكرث من مئة شخصية عامة يف تونس توقّع عريضة إلكرتونية تؤكد رفض أي محاولة لالنقالب عىل الدستور
نحن املمضني أسفله بعد اطالعنا عىل ترصيحات مستشار رئيس الجمهورية لوكالة األنباء الدولية رويرتز وموقع سكاي نيوز عريب،
والتي أعلن فيها عن نية رئيس الجمهورية "إلغاء العمل بالدستور" و"تعيني حكومة" و"تكليف لجنة لكتابة دستور جديد ميكن أن
يطرح عىل االستفتاء الشعبي":
نعب عن متسكنا بدستور  2014الذي جاء تتوي ًجا ملسار الثورة التونسية وتجسي ًدا لتطلعات التونسيات والتونسيني يف الحرية
• ّ
والكرامة والدميقراطية واملواطنة ودولة القانون ،ونرفض كل محاولة لاللتفاف عليه والخروج عنه واالنقالب عىل مضامينه.
•نعترب أن ما ورد يف ترصيحات مستشار رئيس الجمهورية ميثل تأكي ًدا عىل املسار االنقاليب عىل الدستور الذي رشع فيه رئيس
الجمهورية يوم  25جويلية [متوز /يوليو] بواسطة "التدابري االستثنائية" التي اتخذها خارج ما يقتضيه الفصل  80من الدستور.
أجلء يف القانون الدستوري ،ونشطاء من املجتمع املدين ،ومثقفون ،وأحزاب سياسية،
وهو ما نبّه إىل خطورته يف حينه أساتذة ّ
وعديد املواطنني الذين وقّعوا العريضة ضد االنقالب بتاريخ  2أوت [آب /أغسطس] .2021

•نث ّمن عال ًيا ر ّدة الفعل القوية من قبل كثري من األحزاب عىل هذا الترصيح الخطري ملستشار رئيس الجمهورية ،وننتظر مواقف،
تعب عن رأيها إىل ح ّد اآلن ،ومن املنظامت االجتامعية واملهنية وجمعيات
بدرجة الحزم نفسها ،من كل األحزاب األخرى التي مل ّ
املجتمع املدين ،وذلك بأن تعلن عن متسكها بالدستور الضامن لحقوق جميع املواطنني وح ّرياتهم وللمساواة بينهم ،وعن رفضها
لكل انقالب عليه أو مساس به ،باعتباره العقد االجتامعي الناظم لضوابط العيش املشرتك بني التونسيني ،والذي ميثّل خالصة مسار
توافقي وتشاريك طويل وحوارات شملت جل مكونات الشعب التونيس.
•ندعو إىل تنسيق الجهود من أجل التصدي لالنقالب مدن ًيا وسلم ًيا وبغاية العودة الرسيعة إىل املسار الدميقراطي ونهاية كل
التدابري االستثنائية مبا فيها تجميد مجلس نواب الشعب.
•نحذّر من تدهور مناخ الحريات يف البالد :من منعٍ للسفر طال شخصيات عديدة ،ومن محاكامت مدنيني أمام القضاء العسكري،
رشا خط ًريا عىل
ومن إيقافات ومداهامت للبيوت واعتداءات عىل األمالك الخاصة خارج كل مسار قضايئ وقانوين .ونعترب ذلك مؤ ً
توجه نحو دكتاتورية جديدة يف بالدنا ،كام نرى فيه نتيجة حتمية لالنقالب عىل الدستور وعىل الرشعية.

•نس ّجل بارتياح املوقف املناهض لالنقالب لدى كثري من الفاعلني السياسيني والنشطاء يف املجتمع املدين الذين بدؤوا يستشعرون
خطورة الخروج عن الرشعية ،ويحذّرون من عواقب إلغاء العمل بالدستور ،ويرفضون كل تغيري ملنظومة الحكم ال يتم من داخل
الدستور نفسه وباحرتام تا ّم ملقتضياته ووفق اآلليات التي حددها.
حبيب بوعجيلة  -صحفي
جوهر مبارك  -جامعي
منري كشو  -جامعي
األمني البوعزيزي  -باحث
فاطمة كمون  -مجتمع مدين
شيامء عيىس  -باحثة
طاهر بن يحيى  -جامعي
مصدق الجليدي  -جامعي
عبد السالم الككيل  -جامعي
صابرين بوزرياطة  -مدونة وناشطة
مامية البنا  -جامعية
سنية زكراوي  -مجتمع مدين
سياسية
شاكر الحويك  -جامعي
مالك بن عمر  -محامٍ
سليم الحكيمي  -صحفي
مربوك الحريزي  -جامعي
هدى بحرون  -باحثة
محمود الذوادي  -جامعي
ياسني عبديل  -فنان
خالد شوكات  -مجتمع مدين
عال بن نجمة  -محامية
الخال عامر الجامعي  -شاعر وروايئ
ليىل بالحاج عمر  -أديبة وروائية
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شهاب بوغدير  -جامعي
سعيد الجندويب  -جامعي
مراد الروييس  -جامعي
ريم املولدي  -باحثة يف اآلداب
محمد ضيف الله  -جامعي
عيل النني  -جامعي
وفاء القرامي  -محامية
زهري بن يوسف  -جامعي
ليىل البجاوي  -مجتمع مدين
عامر الجامعي  -روايئ
زهري إسامعيل  -جامعي
محمد سعيد  -جامعي
ليىل الفيل  -طبيبة
نور الدين العلوي  -جامعي
عبد املنعم العبيدي  -جامعي
مراد اليعقويب  -جامعي
فتحي الجاليص  -كاتب
يوسف بلعيوين  -جامعي
محمد بن جامعة  -ناشط
وخبري تكنولوجيا
منية بن قرياط  -محامية
العريب صديقي  -جامعي
صفوة خالدي  -باحثة
حكيم بوقرة  -باحث
صالح عطية  -صحفي
ذكرى منيس  -استاذة
شوقي بوعناين  -جامعي
ملياء الخمريي  -محامية

عامر غيلويف  -باحث وناشط سيايس
عبد الحميد الجاليص  -ناشط سيايس
شكري خمرية  -جامعي
إبراهيم بن سعيد  -نائب شعب سابق
حميدة بالسعد  -باحثة
سعيدة العكرمي  -محامية
ملياء بن عياد  -مجتمع مدين
محمد الصغري  -ناشط سيايس
الحبيب بن ريانة  -جامعي
املنجي الفقي  -محامٍ
فيصل الحنايش  -ناشط سيايس
رضوان الحاري  -محامٍ
نور الدين علوي  -جامعي
مربوك الحريزي  -نائب شعب سابق
رجاء بوزيتة  -جامعية
فتحي الصيد  -ناشط سيايس
كامل الغزي  -جامعي
محمد الرحموين  -جامعي
أحمد الغيلويف  -جامعي
إسامعيل بــورسوال  -مــتــفــقــد عام
متقاعد
محمد غراد  -ناشط سيايس
منية بوعيل  -محامية
إسالم حمزة  -محامية
عامر الغيلويف  -ناشط مدين
عيىس إبراهيم  -فنان تشكييل
فتحي كرعود  -محامٍ
مهدي مربوك  -جامعي
النفطي املحيض  -عضو مؤسس
مربوك القسمطيني  -محامٍ
سامل املساهيل  -روايئ
كوثر رحال  -ناشطة مدنية
الحسني بن عمر  -صحفي
عامد العزايل  -نارش
مهر النجالوي  -محامية
عيل الزيدي  -جامعي
رب وإعالمي
خليفة عيل حداد ُ -م ٍّ
سيايس نور الدين الغيلويف  -جامعي
لبنى العبايس  -محامية
عالء الدين الكنزاري  -محامٍ
خالد بالحاج  -أستاذ
ليىل عامرة  -محامية
مهدي حبيب  -رجل أعامل ومدون
حكيم عبد القادر  -ناشط سيايس
عياض اللومي  -خبري محاسب
قيرص الجليدي  -أ .جامعي
وليد القايدي  -ناشط يف املجتمع املدين
نهلة العرفاوي  -محامية
عبد الستار رجب  -جامعي
فيصل الحبيب  -إعالمي
أسامة الخريجي  -مهندس
محمد إقبال الشايب  -محامٍ
رضا بن مربوك سايس  -باحث يف علوم العريب القاسمي  -مهندس
الرتبية
األمجد حجالوي  -جامعي

جهة اإلصدار :موقع العريضة أون الين.
املصدر :موقع العريضة أون الين ،2021/9/12 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3qcCZxg :
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الوثيقة ()5
خمسة أحزاب تونسية تعلن رفضها املطلق لدعوات تعديل الدستور أو تعليقه

جهة اإلصدار :أحزاب "التيار الدميقراطي" و"آفاق تونس" و"التكتل الدميقراطي من أجل العمل والحريات" و"الجمهوري" و"األمل.
املصدر :موقع فيسبوك ،2021/9/14 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/358Ighd :

قيثوتلا
يبرعلا نطولا يف يطارقميدلا لوحتلا قئاثو

143

الوثيقة ()6
خطاب رئيس الوزراء السوداين عبد الله حمدوك عن املحاولة االنقالبية الفاشلة
جامهري الشعب السوداين وقوى الثورة
املجد والخلود لشهداء الثورة السودانية ،وشهداء ثورة ديسمرب العظيمة الذين مهروا بدمائهم الزكية وتضحياتهم مسرية هذا الشعب
نحو الحرية والسالم والعدالة واالستقرار والنامء.
لقد تابعتم فجر اليوم املحاولة االنقالبية الفاشلة والتي كانت تستهدف الثورة وكل ما حققه شعبنا العظيم من إنجازات ،لتقويض
االنتقال املدين الدميقراطي ،وإغالق الطريق أمام حركة التاريخ ،ولكن كالعادة فإن عزمية شعبنا كانت أقوى ،والردة مستحيلة.
اجتمعت مع قيادة قوى الحرية والتغيري وأجريت اتصاالت مستمرة مع رئيس مجلس السيادة ،وسأوايل متابعة هذا الوضع الهام،
ووضع الحقائق أمام شعبنا.
ما حدث انقالب مدبر من جهات داخل وخارج القوات املسلحة وهو امتداد ملحاوالت الفلول منذ سقوط النظام البائد إلجهاض
االنتقال املدين الدميقراطي.
سبقت املحاولة تحضريات واسعة متثلت يف االنفالت األمني يف املدن واستغالل األوضاع يف رشق البالد ومحاوالت قطع الطرق القومية
وإغالق املوانئ وتعطيل إنتاج النفط والتحريض املستمر ضد الحكومة املدنية.
االنقالب هو مظهر من مظاهر األزمة الوطنية التي أرشنا إليها يف مبادرة رئيس الوزراء (الطريق إىل األمام) وهو يؤرش بوضوح إىل
رضورة إصالح األجهزة األمنية والعسكرية.
االنقالب يستدعي مراجعة كاملة لتجربة االنتقال بكل الشفافية والوضوح ،والوصول إىل رشاكة مبنية عىل شعارات ومبادئ الثورة،
وطريق يؤدي إىل االنتقال املدين الدميقراطي ال غريه .ألول مرة هنالك أشخاص تم القبض عليهم أثناء تنفيذهم لالنقالب الذي قطع
خطوات عملية ،مام يستدعي كشف الحقائق كاملة للشعب السوداين والعامل ،ومحاسبة كل الضالعني ،عسكريني ومدنيني ،وبشفافية
ووفق القانون.
الحكومة ومع األجهزة املختصة ،مبا يف ذلك لجنة تفكيك نظام الثالثني من يونيو ستتخذ إجراءات فورية لتحصني االنتقال ،ومواصلة
تفكيك نظام الثالثني من يونيو الذي ال يزال يشكل خط ًرا عىل االنتقال.
يف وقت يشهد اقتصادنا الوطني انتعاشً ا واض ًحا ،وبدأت السياسات االقتصادية اإلصالحية ت ُؤيت أكلها مبا اتضح يف كل املؤرشات
االقتصادية ال ُكلِّية ،وذلك يستدعي تعزيز والية الحكومة ووزارة املالية عىل كل املوارد والعائدات املالية وتوجيهها لتحسني األوضاع
املعيشية لشعبنا كقضية ذات أولوية.
ندعو شعبنا ملامرسة حقه يف كافة األشكال السلمية لدعم الحكومة االنتقالية وتحصني االنتقال ،مع رضورة إكامل مؤسسات االنتقال،
وعىل رأسها املجلس الترشيعي واملحكمة الدستورية ومجلس القضاء العايل ،ومجلس النيابة العايل واملفوضيات.
إن وحدة قوى الثورة والتغيري هي الضامن واملحصن لالنتقال املدين الدميقراطي وتحقيق أهداف الثورة.
إن ما حدث هو درس مستفاد ومدعاة لوقفة حقيقية وجادة لوضع األمور يف نصابها الصحيح.
املجد والخلود للشهداء ،والسالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته

جهة اإلصدار :مجلس الوزراء السوداين.
املصدر :وكالة السودان لألنباء (سونا) ،2021/9/21 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3ngOL7P :
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الوثيقة ()7
رئيس الجمهورية التونسية قيس سع ّيد يصدر أم ًرا رئاس ًيا يتعلق بتدابري استثنائية
رئيس الجمهورية قيس سع ّيد يصدر أم ًرا رئاس ًيا يتعلق بتدابري استثنائية:

•مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب ،ومواصلة رفع الحصانة الربملانية عن جميع أعضائه ،ووضع حد لكافة
املنح واالمتيازات املسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
•التدابري الخاصة مبامرسة السلطة الترشيعية.
•التدابري الخاصة مبامرسة السلطة التنفيذية.

•مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابني األول والثاين منه وبجميع األحكام الدستورية التي ال تتعارض مع هذه التدابري االستثنائية،
إضافة إىل إلغاء الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية القوانني.
•تويل رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديالت املتعلقة باإلصالحات السياسية باالستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئايس.

جهة اإلصدار :رئاسة الجمهورية التونسية.
املصدر :الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية ،موقع تويرت ،2021/9/22 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/31JBDAu :
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الوثيقة ()8
حزب "قلب تونس" يصدر بيانًا يقول فيه إنّ األحكام االنتقالية التي أصدرها رئيس الجمهورية متثل تعليقًا للدستور وانقالبًا عىل
وتأسيسا لدكتاتورية جديدة
الرشعية
ً

جهة اإلصدار :حزب قلب تونس.
املصدر :تلفزيون نسمة ،2021/9/22 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/33mG5Wg :
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الوثيقة ()9
أحزاب "االتحاد الشعبي الجمهوري" و"حراك تونس اإلرادة" و"اإلرادة الشعبية" و"حركة وفاء"
تعلن تأسيس "الجبهة الدميقراطية"

جهة اإلصدار :االتحاد الشعبي الجمهوري ،وحزب حراك تونس اإلرادة ،وحزب اإلرادة الشعبية ،وحركة وفاء.
املصدر :صفحة حراك تونس اإلرادة ،موقع فيسبوك ،2021/9/22 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3fDUQqT :

قيثوتلا
يبرعلا نطولا يف يطارقميدلا لوحتلا قئاثو

الوثيقة ()10
أربعة أحزاب تونسية تعلن أن الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،فقد رشعيته بخروجه عن الدستور

جهة اإلصدار :حزب التيار الدميقراطي ،وحزب آفاق تونس ،وحزب التكتل الدميقراطي من أجل العمل والحريات ،والحزب الجمهوري.
املصدر :الصفحة الرسمية للتيار الدميقراطي ،موقع فيسبوك ،2021/9/23 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3GklJvI :
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الوثيقة ()11
حركة النهضة التونسية ترفض تعليق دستور الجمهورية وتعويضه بتنظيم مؤقت للسلطات
وتحذر من حكم فردي مطلق فاقد الرشعية

جهة اإلصدار :حركة النهضة التونسية.
املصدر :الصفحة الرسمية لحركة النهضة التونسية ،موقع فيسبوك ،2021/9/23 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3nfUE5c :
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الوثيقة ()12
بيان املكتب التنفيذي لالتحاد العام التونيس للشغل
كل
للسلط ج ّمع فيه بني يديه ّ
أصدر رئيس الجمهورية أ ّول أمس أم ًرا رئاسيًا تض ّمن جملة من األحكام يف إطار التنظيم املؤقّت ُّ
السلطات ،وض ّمنه قرارات بتعديل الدستور وإجراء استفتاء مع وعود باحرتام الحقوق والح ّريات وضامن الدميقراطية .وإ ّن املكتب
التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس للشغل ،وهو يس ّجل من خالل هذا األمر بداية توضّ ح خارطة الطريق يف هذا الظرف الدقيق
الذي مت ّر به البالد ،فإنّه:
متسكه مبا تض ّمنته بيانات االتحاد عقب  25جويلية [متوز /يوليو] ويعترب ما حدث فرصة تاريخية للقطع مع عرشية غلب
1.يؤكّد ّ
ّ
والتعث وسادتها الفوىض والفساد وانترش فيها اإلرهاب ،إال أنّه يرفض محاولة اعتامد فشل هذه العرشية ذريعة
عليها الفشل
للمقايضة بني الحرية واحتكار السلطة.
2.يج ّدد املطالبة بالترسيع بتشكيل حكومة بكامل الصالحيات قادرة عىل مجابهة تعقيدات وضع زادته الحالة االستثنائية تعقي ًدا
وتأ ّز ًما ،حكومة تك ّرس استمرارية الدولة يف تنفيذ تع ّهداتها والتزاماتها واتفاق ّياتها مع األطراف االجتامعية.
أي تسقيف زمني للحالة االستثنائية التي أعلنها منذ  25جويلية
أي إجراءات أو تدابري للتنفيذ ومن ّ
3.يس ّجل خل ّو األمر الرئايس من ّ
[متوز /يوليو]  2021ويرفض استمرار التدابري االستثنائية وتحويلها حالة مؤبّدة.
رئيسا
4.ينبّه من مخاطر تجميع السلطات يف يد رئيس الدولة يف غياب الهياكل الدستورية التعديلية ،ويعترب الدستور منطلقًا ومرج ًعا ً
يف انتظار استفتاء وا ٍع عىل تعديله يكون نتاج حوار واسع ،كام يدعو إىل عدم حرص اإلصالحات يف الشكالنيات ويف إعادة هيكلة
النظام السيايس واالنتخايب فقط ،بل يجب أن تشمل جميع املنظومات التي تر ّهلت و ُخ ّربت بشكل منهجي عىل امتداد عقود.
يخص جميع مك ّونات املجتمع من هياكل ال ّدولة ومنظّامت وجمعيات وأحزاب
5.يعترب تعديل الدستور والقانون االنتخايب شأنًا ّ
وشخصيات وطنية ويرفض احتكار رئيس الجمهورية التعديل ويعترب ذلك خط ًرا عىل الدميقراطية وعىل التشاركية ويش ّدد عىل
حل للخروج من األزمة الراهنة غري التشاور والتشارك والحوار عىل قاعدة املبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها
أن ال ّ
والتج ّرد من املصالح الذاتية والفئوية.
6.يستغرب استمرار غياب بوادر أو إجراءات واضحة لوضع ح ّد لإلفالت من العقاب يف جرائم الفساد واإلرهاب والتسفري وخرق
القانون وعدم تفعيل تقرير محكمة املحاسبات بخصوص الجرائم االنتخابية وتقرير التفقدية العا ّمة لوزارة العدل بخصوص
االنتهاكات يف مجال القضاء وقضايا اإلرهاب.
7.يش ّدد عىل وجوب احرتام الحقوق والح ّريات باعتبارها مكاسب جاءت وليدة ثورة  17ديسمرب 14 -جانفي [كانون الثاين /يناير]
أي تدخّل يف سري القضاء ويف حرية التعبري
ثورة الحرية والكرامة وعقود من النضال والتضحيات وليست م ّنة من أحد ويدين ّ
واإلعالم والتنظّم كام يرفض مطلقًا املساس مبكتسبات املجتمع التونيس بد ًءا مبجلّة األحوال الشخصية ومرو ًرا بحرية الضمري
الكف عن الشحن والتجييش الذي ال يزيد الوضع إال توت ّ ًرا
ووصولً إىل تكريس تقاليد الحوار االجتامعي ويدعو ّ
كل األطراف إىل ّ
وال يدفع إال إىل التصادم والعنف ويحذّر من االنزالق يف هذا املربّع.
ظل غياب اإلرادة والتص ّورات والربامج وتزام ًنا مع ظرف إقليمي
8.يج ّدد التنبيه إىل تفاقم األزمتني االقتصادية واالجتامعية يف ّ
ودويل خانق ومؤث ّر سلبيًا عىل وضعنا ال ّداخيل.
9.يج ّدد التزام االتحاد بدوره الوطني واالجتامعي يف البناء والنضال والدفاع عن قيم الجمهورية ومدنية الدولة وتكريس
الطابع االجتامعي.
األمني العام
نور الدين الطبويب
جهة اإلصدار :االتحاد العام التونيس للشغل.
املصدر :املوقع الرسمي لالتحاد العام التونيس للشغل ،2021/9/24 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3zLwk00 :
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جهة اإلصدار :أعضاء من حركة النهضة التونسية.
املصدر :صفحة عبد اللطيف امليك ،موقع فيسبوك ،2021/9/25 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3rw0dOo :
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الوثيقة ()14
بيان حزب العامل التونيس عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة
أُعلنت اليوم صبا ًحا بقرص قرطاج تركيبة حكومة "اإلجراءات االستثنائية" التي اتخذها قيس سعيد منذ انقالب  25جويلية [متوز/
يوليو]  2021وأردفها بإجراءات جديدة ضمن األمر الرئايس عدد  117املؤرخ يف  22سبتمرب .2021
وبهذه املناسبة فإ ّن حزب العامل يتوجه إىل الرأي العام مبا ييل:

•إ ّن هذه الحكومة غري املسقفة بزمن أو غري املؤقتة ،وبقطع النظر عن األعضاء الذين يكونونها ،هي حكومة انقالب إضافة إىل
وفعل حكومة رئيس الدولة الذي أسند إىل نفسه مبقتىض األمر  117االحتكار التام للسلطة التنفيذية.
كونها قانونًا ً
•إ ّن ما قدمته السيدة بودن املكلفة برئاسة هذه الحكومة يف خطاب أداء اليمني أمام رئيس الجمهورية ال يعدو أن يكون كال ًما
إنشائيًا وإعالنات بال مضامني ال ترتقي حتى إىل مستوى التوجهات العامة ،بل هي تكرار لنفس الكالم الذي م ّجه التونسيات
والتونسيون مع الحكومات السابقة ،وأيضً ا مع سعيّد نفسه الذي ظل طوال عامني يقود بالدنا بالخطب امللغزة.
•إ ّن تونس وشعبها يف حاجة ماسة إىل إجراءات استعجالية إلنقاذها وإنقاذ شعبها من البطالة والجوع والبؤس والفاقة واملرض
والجهل والعطش .إن األوضاع االقتصادية واملالية واالجتامعية والبيئية والثقافية بلغت من التدهور مستوى غري مسبوق بفعل
مواصلة االحتكام إىل اختيارات ال وطنية وال شعبية عمقت التبعية والتفقري والفساد واالستغالل .إن وطننا وشعبنا يف حاجة إىل
اختيارات جديدة تقطع مع ما ظل سائ ًدا طيلة العرش سنوات من حكم النهضة وحلفائها ،وقبل ذلك طوال مرحلة حكم حزب
الدستور /التجمع الذي تربع عىل حكم تونس عقو ًدا متتالية.

•إن القوى الثورية والتقدمية مطالبة بأخذ الدرس من التطورات الخطرية التي تشهدها بالدنا والعمل الجاد عىل توحيد مختلف
الطبقات والفئات الكادحة والشعبية حول مرشوع وطني ،دميقراطي ،شعبي ،يضع ح ًدا لحكم بارونات الفساد ولوبيات اقتصاد
الريع والجرمية واملافيات والسامرسة ويخلّص بالدنا من كافة أشكال الهيمنة االستعامرية الجديدة .ويف هذا الصدد يدعو حزب
العامل جامهري الشعب التونيس إىل مواصلة الدفاع بكل الوسائل املرشوعة عن مطالبها العادلة يف الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
حزب العامل
تونس يف  11أكتوبر 2021

جهة اإلصدار :حزب العامل التونيس.
املصدر :الصفحة الرسمية لحزب العامل التونيس ،موقع فيسبوك ،2021/10/11 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3nhHy7D :
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الوثيقة ()15
بيان اإلطار التنسيقي للقوى الشيعية يعلن فيه رفضه لنتائج االنتخابات العراقية
أعلن "اإلطار التنسيقي للقوى الشيعية" ،ليل الثالثاء ( 12ترشين األول /أكتوبر  ،)2021رفضه لنتائج االنتخابات وعدم قبوله بها،
وتوعد بـ "اتخاذ جميع اإلجراءات املتاحة ملنع التالعب بأصوات الناخبني".
وقال اإلطار التنسيقي ،الذي يضم قوى الفتح ودولة القانون والنهج الوطني والنرص والحكمة وعطاء ،يف بيان ،ورد ملوقع :IQ NEWS
"حرصا من اإلطار التنسيقي عىل املسار الدميقراطي وصدقيته ولتحقيق موجبات االنتخابات املبكرة التي دعت إليها املرجعية الدينية
ً
والتي أكدت عىل أن تكون حرة آمنة ونزيهة ،ومن أجل تجاوز الشكوك واإلشكاالت الكبرية التي رافقت انتخابات  2018وأدت إىل
انسداد سيايس تطور إىل أحداث مؤسفة عام  ،2019ومن أجل دعم العملية الدميقراطية ونزاهة االنتخابات ،قدمنا جميع املالحظات
الفنية إىل مفوضية االنتخابات ،وقد تعهدت املفوضية مبعالجة جميع تلك اإلشكاالت بخطوات عملية ،ولكنها مل تلتزم بجميع ما تم
اإلعالن عنه من قبلها من إجراءات قانونية".
وأضــاف" :بناء عىل ذلك ،نعلن طعننا مبا أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع اإلج ـراءات املتاحة ملنع التالعب
بأصوات الناخبني".
وتضمن البيان أسامء القوى السياسية املنخرطة يف اإلطار التنسيقي ،وهي "تحالف الفتح ،ائتالف دولة القانون ،النهج الوطني ،تحالف
قوى الدولة (النرص  -الحكمة) ،عطاء".

جهة اإلصدار :اإلطار التنسيقي للقوى الشيعية.
املصدر :موقع  ،2021/10/IQIraq، 12شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3391Zg7 :
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الوثيقة ()16
نص بيان رئيس مجلس السيادة االنتقايل السوداين الفريق عبد الفتاح الربهان عن تصحيح مسار الثورة
أحييكم تحية عز وشموخ ومهابة مستوحاة من عزة وشموخ شعب السودان .يف نصف قرن من الزمان ،وقف العامل ثالث مرات
ليكتب يف تاريخه أن الشعب السوداين رفض أن يحكمه فرد أو فئة ال تؤمن بالحرية والسالم والعدالة ،لذلك عندما هتف شباب ثورة
ديسمرب املجيدة بهذه الشعارات واحتشد اآلالف منهم أمام القيادة العامة للقوات املسلحة؛ فاستجابت القوات املسلحة وعزمت
من وقتها العمل عىل تحقيق حلمهم يف بناء الوطن الذي جوهره هذه الشعارات "الحرية والسالم والعدالة" ،هي القناعة التامة بأن
شباب وأهل السودان يستحقون أن يكون لهم وطن يحلم بتحقيق هذه الشعارات ،فيه نؤكد ميض القوات املسلحة يف إجامل التحول
الدميقراطي حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة تحقق لهم طموحهم يف هذه الشعارات.
الفرتة االنتقالية الراهنة قامت عىل أساس مرحيل هو الرتايض املتزن بني الرشكاء العسكريني واملدنيني للسري يف طريق االنتقال حتى
الوصول إىل التفويض الشعبي مبوجب انتخابات عامة من خالل املامرسة التي امتدت أكرث من عامني ،انقلب الرتايض املتزن إىل رصاع
بني مكونات الرشاكة قاد بالدنا ومكوناتها املختلفة إىل انقسامات تنذر بخطر وشيك يهدد أمن الوطن ووحدته وسالمة أرضه وشعبه،
وقد أكد وشهد بذلك السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك يف مبادراته التي أطلقها يف يوليو وأكتوبر من هذا العام.
مام استوجب أن القوات املسلحة بصفتها السلطة املؤسسة لهذه الفرتة ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية يف حامية أمن وسالمة البالد،
كام ورد يف الوثيقة الدستورية يف الفرتة االنتقالية وقانون القوات املسلحة؛ حيث إن ما متر به بالدنا اآلن أصبح مهد ًدا حقيقيًا وخط ًرا
يهدد أحالم الشباب ويبدد آمال األمة يف بناء الوطن التي بدأت تتشكل معامله وبدأنا م ًعا نخطو نحو دولة املواطنة والحرية والسالم
والعدالة ،إال أن تشاكس بعض القوى السياسية وتكالبها نحو السلطة والتحريض عىل الفوىض والعنف دون اهتامم يذكر باملهددات
األمنية واالقتصادية واالجتامعية التي طبقت عىل كل مناحي الحياة ومفاصل الدولة ،فكان لزا ًما علينا يف القوات املسلحة والدعم
الرسيع واألجهزة األمنية األخرى أن نستشعر الخطر ونتخذ الخطوات التي تحفظ مسار ثورة ديسمرب املجيدة حتى بلوغ أهدافه
النهائية يف الوصول لدولة مدنية كاملة عرب انتخابات حرة ونزيهة.
عليه ،ولتصحيح مسار الثورة تقرر اآليت:
ً
أول :إعالن حالة الطوارئ يف جميع أنحاء البالد.
ثان ًيا :التمسك الكامل وااللتزام التام مبا ورد بالوثيقة الدستورية يف الفرتة االنتقالية لعام  2019واتفاق سالم السودان املوقع يف جوبا
يف أكتوبر لعام .2020
ثالثًا :تعليق العمل باملواد  72 ،71 ،3/24 ،16 ،15 ،12 ،11من الوثيقة الدستورية مع االلتزام التام باالتفاقيات واملواثيق الدولية التي
وقعت خالل فرتة الحكومة االنتقالية.
راب ًعا :حل مجلس السيادة االنتقايل وإعفاء أعضائه.
خامسا :حل مجلس الوزراء.
ً
سادسا :إنهاء تكليف والة الواليات.
ً
ساب ًعا :إعفاء وكالء الوزارات.
ثام ًنا :يكلف املدراء العامون يف الوزارات والواليات بتسيري دوالب العمل.
تاسعا وأخ ًريا :تجميد عمل لجنة إزالة التمكني حتى تتم مراجعة منهج عملها وتشكيلها عىل أن تكون قراراتها نافذة وخاضعة
لإلجراءات القانونية ،يستثنى من هذه اإلجراءات أي التزامات واستحقاقات سالم السودان املوقع يف جوبا يف أكتوبر .2020
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إننا إذ نؤكد أن هنالك مظامل تاريخية ألهلنا يف الرشق الحبيب كام يف معظم واليات السودان الكثري من مطلوبات الحرية والسالم
والعدالة التي تتطلب منا جمي ًعا العمل سويًا للوصول لحلول دامئة وممكنة تلبي أشواق وطموحات أهلنا وتعالج جذور املشاكل يف
ربوع بالدنا الحبيبة.
إننا نؤمن بأن هذه الثورة العظيمة ماضية بعون الله وبإميان الشباب الذين صنعوها ،ونؤكد لهم أننا لن نحيد عن األهداف واملهام
املنصوص عليها يف املادة  8من الوثيقة الدستورية للفرتة االنتقالية الحالية؛ فلنعمل جمي ًعا اعتبا ًرا من اليوم وحتى قيام االنتخابات
العامة يف يوليو من عام  2023عىل تحسني معاش الناس ،وتوفري األمن والطأمنينة لهم ،وتهيئة املناخ والبيئة املناسبة لألحزاب لتعمل
من أجل الوصول للموعد املحدد لالنتخابات وهي أكرث جاهزية واستعدا ًدا لتويل قيادة الدولة ،وستتوىل إدارة شؤون البالد حتى
موعد االنتخابات حكومة من كفاءات وطنية مستقلة تراعي يف تشكيل هياكلها التمثيل العادل لكل أهل السودان وأطيافه وفئاته.
سنحرص عىل إكامل مطلوبات العدالة واالنتقال ،مفوضية صناعة الدستور ،مفوضية االنتخابات مجلس القضاء العايل ،املحكمة
الدستورية ،مجلس النيابة قبل نهاية شهر نوفمرب من العام الحايل ،لذلك سنرشك الشباب والشابات الذين صنعوا هذه الثورة يف قيام
برملان ثوري يراقب ويقف عىل تحقيق أهداف ثورته التي ضحى من أجلها رفاقهم وإخوانهم.
إننا إذ نرجو من الجميع االلتفاف حول بناء الوطن والعمل واإلنتاج وأهلنا وبالدنا يستحقون أن نضحي من أجلهم ونسهر لحاميتهم
ونصون كرامتهم ونرعى حقوقهم.
نؤكد مرة أخرى عىل التزامنا التام مبا ورد بالوثيقة الدستورية ومبا تضمنته اتفاقية السالم مع حركات الكفاح املسلح يف جوبا ،وهنا
نجدد الدعوة لإلخوة عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور لالنضامم لركب بناء السودان ،السودان الجديد ،سودان الحرية
والسالم والعدالة ،سودان لن تفرض عليه مرة أخرى أي حزب أو فئة رؤيتها أو فكرها.
شكرنا الجزيل لجريان وأشقاء السودان وأصدقائه الذين ظلوا عىل الدوام يقدمون الدعم واملساندة إلنجاح الفرتة االنتقالية.
تحية لكم شعبنا الصابر الصامد وأنتم تبذلون الغايل والنفيس من أجل رفعة واستقرار هذا الوطن .التحية لكم إخويت من صفوف
ِ
واشف
القوات النظامية وأنتم تحرسون أرض وسامء السودان وتسهرون لحامية شعبه يف الحرض والبوادي ،اللهم ارحم شهداءنا األبرار،
جرحانا األخيار ،اللهم أنت القادر ملا تريد ،وال حول وال قوة إال بالله.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

جهة اإلصدار :مجلس السيادة السوداين.
املصدر :املرصد املرصي ،2021/10/25 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3nfnBOS :
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الوثيقة ()17
بيان تجمع املهنيني السودانيني يطالب فيه السودانيني بالنزول إىل الشوارع ضد االنقالب

جهة اإلصدار :تجمع املهنيني السودانيني.
املصدر :الصفحة الرسمية لتجمع املهنيني السودانيني ،موقع فيسبوك ،2021/10/25 ،شوهد يف  ،2021/11/30يفhttps://bit.ly/3zPGMDJ :
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الوقائع الفلسطينية
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
يتضمــن هــذا التقريــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1أيلول /سبتمبر  30 -تشرين األول /أكتوبر .2021
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab-Israeli Conflict.
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 2021/9/1ص ّدقت سلطات االحتالل اإلرسائييل عىل ما وصفته
بـ "خطوات مدنية" يف قطاع غزة ،بزيادة حصة املياه بكمية  5ماليني
حصة التجار الغزيني للمرور عرب معرب "إيرز"؛ إذ
مرت مكعب ،وزيادة ّ
يل  7آالف تاجر ،عىل
بلغت  5آالف تاجر إضايف ،ليصري املجموع الك ّ
أن يتم إصدار التصاريح فقط ملن تلقّى اللقاح املضاد لفريوس كورونا
املستجد (كوفيد ،)19-أو تعاىف منه.
(ألرتا فلسطني)2021/9/1 ،

 2021/9/1خاطبت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان املظامل"
الوزير ،حسني الشيخ ،رئيس هيئة الشؤون املدنية بخصوص ملف ملّ
شمل العائالت الفلسطينية .وطالبت الهيئة املستقلة يف مخاطبتها
برضورة توضيح املعايري التي سيتم اعتامدها يف املرحلة األوىل التي
جرى اإلعالن عنها ،وآليات التظلم وسبله بالنسبة إىل األشخاص الذين
ميكن أن يتم تجاوزهم خاللها ،وأن يتاح لجميع املواطنني االطالع عىل
تلك اآللية ،إضافة إىل توضيح اإلطار الزمني إلنهاء هذا امللف.
(الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان املظامل")2021/9/1 ،

 2021/9/1وصل الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،إىل العاصمة
املرصية القاهرة ،يف زيارة رسمية لعقد قمة ثالثية مرصية – فلسطينية
 أردنية ،للتوافق عىل "خطة التحرك املشرتك".(شبكة قدس اإلخبارية)2021/9/1 ،

 2021/9/2قالت ديليك للحفر اإلرسائيلية إنها أمتت صفقة لبيع
حصة  22يف املئة يف حقل غاز متار البحري يف رشق املتوسط إىل
مبادلة للبرتول يف أبوظبي ،مقابل مليار دوالر أمرييك تقري ًبا .وأضافت
ديليك إن هذه أكرب صفقة تجارية توقعها مجموعة إرسائيلية وأخرى
إماراتية ،منذ توقيع إرسائيل واإلمارات العربية املتحدة اتفاق سالم
عام .2020
(العربية نت)2021/9/2 ،

 2021/9/2أعلنت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" رفضها "التام
والكامل" لالتفاق املوقّع بني واشنطن ووكالة األمم املتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن "أونروا" ،الستعادة
التمويل األمرييك ،وطالبت بالتحلل منه فو ًرا.
(العريب الجديد)2021/9/2 ،

 2021/9/2أكــد الرئيس ،محمود عباس ،والرئيس املــري،
عبد الفتاح السييس ،والعاهل األردين ،عبد الله الثاين ،رفضهم
لإلجراءات اإلرسائيلية التي تق ّوض حل الدولتني ،واستمرار بناء
املستوطنات وتوسعتها يف الضفة الغربية املحتلة ،واالستيالء عىل
األرايض وهدم املنازل وتهجري الفلسطينيني من بيوتهم .وشدد
الثالثة ،يف البيان الختامي ،الذي صدر عن القمة الثالثية التي عقدت
بالعاصمة املرصية ،عىل "رضورة منع تهجري الفلسطينيني من أحياء
القدس ،خاصة الشيخ ج ّراح وسلوان ،ووقف جميع اإلجـراءات

أحادية الجانب التي تقوض جهود السالم ،وحل الدولتني وفق
الرشعية الدولية".
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/9/2 ،

 2021/9/4كشف الرئيس اإلرسائييل ،يتسحاق هرتسوغ ،عن لقاء
عمن.
عقده مع عاهل األردن امللك عبد الله الثاين يف ّ
(وكالة األناضول)2021/9/4 ،

 2021/9/5أظهرت معطياتٌ  ،صادر ٌة عن دائرة اإلحصاء املركزي
اإلرسائييل ،أن التبادل التجاري بني "تل أبيب" والدول العربية خالل
الشهور السبعة األوىل من عام  2021شهد ارتفا ًعا ملحوظًا ،رغم
أن املعطيات ال تشمل قطاعات السياحة والخدمات .وبحسب
املعطيات ،فإن التبادل التجاري بني الدول العربية شهد ارتفا ًعا بعد
التوقيع عىل اتفاقيات التطبيع ،بلغت نسبته يف الشهور السبعة
املاضية  234يف املئة مقارنة بالفرتة نفسها من عام  .2020وارتفع
التبادل التجاري بني "إرسائيل" واإلمارات من  50.8مليون دوالر بني
كانون ثاين /يناير ومتوز /يوليو  ،2020إىل  613.9مليون دوالر يف
الفرتة نفسها من عام  .2021يف حني ارتفع التبادل مع األردن يف
الفرتة نفسها من  136.2مليون دوالر إىل  224.2مليون دوالر .أما
التبادل التجاري مع مرص ،فارتفع من  92مليون دوالر إىل 122.4
مليون دوالر .وت ُظهر املعطيات منو التبادل التجاري مع املغرب يف
الفرتة ذاتها من  14.9مليون دوالر إىل  20.8مليون دوالر ،يف حني أن
التبادل التجاري مع البحرين كان صف ًرا يف بداية هذه الفرتة من سنة
 ،2020وارتفع إىل  300ألف دوالر يف الفرتة ذاتها من السنة الحالية.
(ألرتا فلسطني)2021/9/5 ،

 2021/9/6متكّن ستة أرسى فلسطينيني من الفرار من سجن جلبوع
اإلرسائييل ،بعد أن حفروا نفقًا ميتد إىل خارجه .ونرشت "مصلحة
السجون" اإلرسائيلية صور األرسى الستّة ،الذين ف ّروا من الغرفة
( )5يف القسم ( ،)2وهم :زكريا الزبيدي ،قائد كتائب شهداء األقىص
سابقًا ،ومناضل يعقوب انفيعات ،ومحمد قاسم عارضة ،ويعقوب
محمد قدري ،وأيهم كاممجي ،ومحمود عبد الله عارضة ،والخمسة
من حركة الجهاد اإلسالمي.
(ألرتا فلسطني)2021/9/6 ،

 2021/9/7فرضت مصلحة سجون االحتالل اإلرسائييل إجراءات
عقابية عىل األرسى؛ ما يجعل السجون مقبلة عىل "موجة تصعيد
خطرية" ،بحسب ما أفاد مكتب إعالم األرسى .وقررت مصلحة سجون
االحتالل تقليص مدة الفورة (الفسحة اليومية) إىل ساعة واحدة،
إضافة إىل تقليص عدد األرسى يف ساحات السجون ،وإغالق متجر
األرسى الذي يشرتون منه احتياجاتهم الخاصة (الكانتينا) ،وإغالق
أقسام أرسى حركة "الجهاد اإلسالمي" وتوزيعهم عىل السجون ،وفقًا
ملكتب إعالم األرسى .وأغلقت سلطات االحتالل السجون أمام زيارة
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املحامني واألهايل ،بحسب ما ذكرت هيئة شؤون األرسى التابعة
ملنظمة التحرير الفلسطينية.
(عرب )2021/9/7 ،48

 2021/9/8أطلقت قوى وفصائل والعديد من الناشطني يف مدن
الضفة الغربية ،مبا فيها القدس املحتلة ،دعوات للمشاركة الواسعة
مبسريات ووقفات إسنادية لــأرسى يف سجون االحتالل ،الذين
يتعرضون لحملة قمع رشسة تشنها إدارة السجون .وتأيت هذه
الدعوات يف ظل ما يتعرض له األرسى من قمع يف سجون االحتالل
اإلرسائييل ،والتي كان آخرها قبل ساعات؛ ما دفع األرسى يف سجن
النقب إىل إحراق الغرف يف القسم (.)6
(العريب الجديد)2021/9/8 ،

 2021/9/9وصف "نادي األسري الفلسطيني" ما يجري داخل السجون
بالحرب الحقيقية التي تشنها إدارة سجون االحتالل عىل األرسى
ال ُع ّزل .وقال النادي إن املواجهة ستكون مفتوحة ،ما دامت إدارة
السجون استمرت يف عمليات التصعيد .واحتدم املوقف منذ صباح
 8أيلول /سبتمرب  ،2021بعدما ش ّنت إدارة السجون هجمة واسعة
قمعت خاللها األرسى وأخذت توزعهم عىل سجون متعددة ،وهي
خطوة قابلتها الحركة األسرية يف السجون بإعالن النفري العام ،مهددة
بالتمرد عىل كل قوانني إدارة السجون.
(الرشق األوسط)2021/9/9 ،

 2021/9/9قررت إدارة سجون االحتالل إلغاء زيارات عائالت األرسى
لذويهم ،وفق ما أفاد به نادي األسري .وقال النادي إن الصليب األحمر
أبلغ عائالت األرسى بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة اليوم ،حتى
نهاية أيلول /سبتمرب ،بسبب األحداث املتصاعدة يف السجون.
(ألرتا فلسطني)2021/9/9 ،

 2021/9/10أكد نادي األسري ،يف بيان أصدره ،أن اإلجراءات العقابية
عىل األرسى ال تزال قامئة ،وكذلك وجود قوات ووحدات القمع داخل
أقسام األرسى ،حيث تجري تفتيشات مستمرة .وذكرت هيئة شؤون
األرسى واملحررين ،يف بيان لها ،أن وحدات خاصة اقتحمت أغلبية
السجون ،ونفذت عمليات قمع وتنكيل باألرسى ،وعزلت عد ًدا منهم.
وحذرت الهيئة من استمرار حالة التوتر يف السجون؛ ما قد يؤدي
إىل انفجار األوضاع ،مشرية إىل أن األرسى يعتزمون اتخاذ خطوات
تصعيدية ،وحالة من العصيان والتمرد يف األيام املقبلة.
(األيام)2021/9/10 ،

 2021/9/10أعلن رئيس اللجنة القطرية إلعامر غزة ،من خالل
بيان" ،تراجع" السلطة الفلسطينية عن "تفاهامت" بشأن رصف
جزء من املنحة القطرية عرب بنوكها ملوظفي الحكومة التي تديرها
حركة حامس يف قطاع غزة .وأكد "قيام قطر بتحويل األموال للسلطة
متهي ًدا للبدء بعملية الرصف خالل األيام املقبلة" .وأضاف أن "مربرات

السلطة للرتاجع متثلت يف املخاوف من املالحقات القانونية وتوجيه
االتهامات للبنوك (الفلسطينية) بدعم اإلرهــاب" .وشدد عىل أن
اللجنة القطرية "تعمل حاليًا عىل حل اإلشكالية وإيجاد طريقة بديلة
لرصف منحة موظفي غزة" من دون مزيد من التفاصيل.
(سويس إنفو)2021/9/10 ،

 2021/9/12قال وزير جيش االحتالل ،بيني غانتس ،إنه يف لقاء
جمعه مع الرئيس محمود عباس وجد أن "الخالفات عميقة ،لكنه
عىل األقل يعلن أنه ضد اإلرهاب" ،وذلك يف كلمة ألقاها خالل مؤمتر
"السياسات ملكافحة اإلرهاب" يف جامعة ريخامن يف هرتسيليا.
(ألرتا فلسطني)2021/9/12 ،

 2021/9/13بحث الرئيس املرصي ،عبد الفتاح السييس ،مع رئيس
الوزراء اإلرسائييل ،نفتايل بينيت ،يف رشم الشيخ ،تطورات العالقات
الثنائية ومستجدات األوضاع اإلقليمية والدولية ،خاصة ما يتعلق
بالقضية الفلسطينية .وقال املتحدث باسم الرئاسة املرصية إن
السييس أشار إىل أهمية دعم املجتمع الدويل لجهود مرص من أجل
إعادة اإلعامر باملناطق الفلسطينية ،إضافة إىل رضورة الحفاظ عىل
التهدئة مع الفلسطينيني.
(الجزيرة نت)2021/9/13 ،

 2021/9/14تسلمت لجنة االنتخابات املركزية رسم ًيا قرار مجلس
الوزراء ،الذي حدد يوم  11كانون أول /ديسمرب  2021موع ًدا لعقد
املرحلة األوىل من االنتخابات املحلية .وأكدت اللجنة يف بيان لها
جاهزية طواقمها لتنفيذ العملية االنتخابية يف كل أنحاء الوطن ،وفق
املعايري واألسس واإلجراءات املتبعة ،مبا يتوافق مع قانون انتخاب
مجالس الهيئات املحلية رقم ( )10لسنة  2005وتعديالته.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/9/14 ،

 2021/9/15أكد األسري محمود العارضة أن إعادة اعتقالهم بعد
الهروب من سجن جلبوع جرت مصادفة ،وأنها مل تكن بسبب بالغ
من عائلة عربية ،نافيًا بذلك املزاعم التي تداولتها وسائل إعالم
إرسائيلية يف لحظة االعتقال.
(ألرتا فلسطني)2021/9/15 ،

 2021/9/21دعت حركة مقاطعة إرسائيل ( )BDSإىل مقاطعة
معرض ديب "إكسبو  ،"2021مطالبة الحكومات والرشكات والفنانني
باالنسحاب من الحدث الذي اعتربته مبنزلة "تبييض لإلمارات
وإرسائيل" .وقالت الحركة ،يف بيان نرشته عىل موقعها اإللكرتوين،
"ألول مرة يف املنطقة ،سيستضيف النظام اإلمارايت معرض إكسبو
الدويل يف ديب يف أكتوبر .تستغل كل من اإلمارات وإرسائيل بال خجل
معرض إكسبو الدويل يف تقديم 'وجه أجمل' لتبييض ورصف االنتباه
عن انتهاكاتهام الجسيمة لحقوق اإلنسان".
(القدس العريب)2021/9/21 ،
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 2021/9/21اقتحمت مجموعات من املستوطنني باحات املسجد
األقــى ،بحراسة مشددة من رشطة االحتالل .وأفــادت مصادر
محلية أن  128مستوط ًنا اقتحموه عرب باب املغاربة ،ونفذوا جوالت
استفزازية يف باحاته ،خالل أداء صلوات فيه.

 2021/9/25أحرق ناشطو املقاومة الشعبية ،يف بلدة بيتا جنوب
نابلس ،عد ًدا من اإلنشاءات التي أقامها االحتالل غرب البلدة ،لشق
طريق استيطاين يصادر مساحات واسعة من أرايض الفلسطينيني
يف املحافظة.

 2021/9/22أعلنت حركة حامس جاهزيتها إلجراء انتخابات شاملة
متزامنة ،وفق جدول زمني محدد تتفق عليه جميع األطراف
الفلسطينية ،تشمل انتخابات املجلس الوطني ،والترشيعي ،والرئاسة،
واملجالس املحلية .وأكد املتحدث باسم الحركة ،حازم قاسم ،رفض
الحركة إجراء انتخابات املجالس البلدية والقروية "املجزأة" التي
قررت السلطة الوطنية الفلسطينية إقامتها يف كانون األول /ديسمرب
املقبل ،وش ّددت الحركة عىل رضورة إجراء انتخابات شاملة.

 2021/9/27تب ّنى حزب العامل الربيطاين املعارض مقرت ًحا يؤيد
استخدام العقوبات ضد إرسائيل ،ويدعو إىل االعرتاف الفوري بدولة
الحزب النكب َة املستمرة يف فلسطني ،وهجوم إرسائيل
فلسطني .ودان
ُ
العسكري عىل املسجد األقىص ،والتهجري املتعمد يف حي الشيخ ج ّراح،
والحرب عىل قطاع غزة .وقد صوت أغلبية أعضاء الحزب عىل املقرتح
الذي يتعهد باالعرتاف بالدولة الفلسطينية ،يف حال متكّن الحزب من
تشكيلة حكومة.

 2021/9/23ص ّدق مجلس النواب األمرييك ،بأغلبية ساحقة ،ترشيع تقديم
مليار دوالر إىل إرسائيل ،لتحديث منظومة "القبة الحديدية" للدفاع
الصاروخي ،بعد يومني فقط من رفع التمويل من مرشوع قانون إنفاق
أوسع .وأيد املجلس الترشيع ،مبوافقة  420صوتًا مقابل اعرتاض  9نواب.

 2021/9/29كشفت صحيفة جريوزليم بوست اإلرسائيلية أن رشطة
ديب سوف تلجأ إىل رشكة طائرات بدون طيار إرسائيلية ،للمساعدة يف
زيادة األمن وتقليل أوقات االستجابة للطوارئ ،خالل فعاليات معرض
"إكسبو  ،"2020الذي سينطلق يف ديب خالل ترشين األول /أكتوبر
كامل ،بسبب جائحة فريوس كورونا املستجد
املقبل بعد تأجيله عا ًما ً
(كوفيد.)19-

(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/9/21 ،

(الجزيرة نت)2021/9/22 ،

(فرانس )2021/9/23 ،24

 2021/9/24أعرب الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،عن األسف
ملا وصفه بفشل سياسات املجتمع الدويل وهيئات األمم املتحدة
تجاه حل القضية الفلسطينية" ،ألنها مل تتمكن من محاسبة إرسائيل
ومساءلتها وفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكاتها للقانون الدويل".
(أخبار األمم املتحدة)2021/9/24 ،

 2021/9/25دعت السلط ُة الفلسطينية السودا َن إىل تسليمها
األصول املصادرة بعد إعالنه مصادرة أصول "تعود إىل حركة حامس"
الفلسطينية .لكن حــاس ،التي نفت وجــود استثامرات لها يف
السودان ،اتهمت السلطة بـ "الصيد يف املاء العكر".
(دويتشيه فيله)2021/9/25 ،

 2021/9/25ر ّحبت حركتا حامس وفتح مبوقف الحكومة العراقية
الرافض ملا صدر عن مؤمتر ُعقد مبدينة أربيل يف كردستان العراق،
ينادي بتطبيع العالقات مع "إرسائيل".
(ألرتا فلسطني)2021/9/25 ،

 2021/9/25اعتربت حركة الجهاد اإلسالمي أن خطاب الرئيس،
محمود عباس ،خالل االجتامعات الدورية للجمعية العامة لألمم
املتحدة" ،إعادة إنتاج للتسوية واالرتهان ملسار طويل من العجز
مظلم" .ووصف الناطق
والفشل ضَ ل أصحابه الطريق فسلكوا نفقًا
ً
باسم حركة حامس ،فوزي برهوم ،خطاب الرئيس محمود عباس أمام
اجتامع األمم املتحدة ،بأنه "إعادة إنتاج ملسار التيه والفشل".
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/9/25 ،

(شبكة قدس اإلخبارية)2021/9/25 ،

(الجزيرة نت)2021/9/27 ،

(الحدث)2021/9/29 ،

 2021/9/30قررت املحكمة العليا يف القدس الغربية ،تأجيل تنفيذ
قرارها املتمثّل يف تهجري أهايل قرية الخان األحمر ،الواقعة يف الجنوب
الرشقي ملدينة القدس املحتلة ،ست َة أشهر إضافية.
(الرشق األوسط)2021/9/30 ،

 2021/9/30وصل وزير الخارجية اإلرسائييل ،يائري لبيد ،إىل البحرين
يف أول زيارة رسمية لوزير إرسائييل ،بعد اتفاق تطبيع العالقات
بني البلدين الذي أبرم يف العام املايض برعاية أمريكية .وسيتم خالل
الزيارة افتتاح سفارة إلرسائيل يف البحرين.
(فرانس )2021/9/30 ،24

 2021/10/1خرج بحرينيون للتظاهر احتجا ًجا عىل زيارة وزير
الخارجية اإلرسائييل ،يائري لبيد ،للمنامة وافتتاحه سفارة بالده.
(العريب الجديد)2021/10/1 ،

 2021/10/3نفت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" أنبا ًء عن إنجاز
صفقة تبادل أرسى بني الحركة وإرسائيل ،ودعت إىل تجنب الشائعات
التي "تتالعب مبشاعر األرسى".
(الجزيرة نت)2021/10/3 ،

 2021/10/4التقى الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،مبكتبه يف
رام الله بالضفة الغربية وزيرين إرسائيليني .وهي املرة الثانية التي
يلتقي فيها الرئيس الفلسطيني وزراء إرسائيليني ،بعد أن كان التقى
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من قبل وزير الدفاع اإلرسائييل ،بيني جانتس .ووصل وزير الصحة،
نيتسان هوروفيتش ،ووزير التعاون اإلقليمي ،عيساوي فريج ،إىل
مقر الرئاسة يف مدينة رام الله ،رفقة عضو الكنيست ،ميخال روزين،
وجميعهم من حزب "مريتس" اليساري.
(العني)2021/10/4 ،

 2021/10/5قال عضو اللجنة املركزية للجبهة الدميقراطية لتحرير
فلسطني ،وسام زغرب ،إن مشاركة السلطة الفلسطينية يف معرض ديب
"إكسبو  "2020مستفزة ،وإنها تشجع عىل التطبيع.
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/10/5 ،

 2021/10/7قال رئيس املكتب السيايس لـحركة حامس ،إسامعيل
هنية ،إن الحركة مستعدة لتقديم أي مثن من أجل تحرير املعتقلني
الفلسطينيني بالسجون اإلرسائيلية .جاء ذلك خالل لقاء بالعاصمة
القاهرة ،جمعه مع فدوى الربغويث ،زوجة مروان الربغويث ،املعتقل
لدى إرسائيل ،بحسب بيان للحركة.
(وكالة األناضول)2021/10/7 ،

 2021/10/8اندلعت تظاهرات رافضة للتطبيع بني البحرين
وإرسائيل ،يف منطقة "رأس رمان" وسط العاصمة املنامة ،بالقرب من
مقر السفارة اإلرسائيلية .وحاول املشاركون التوجه إىل مقر السفارة
وتعب عن
رافعني علم فلسطني ومرددين شعارات تندد بالتطبيعّ ،
دعم الشعب البحريني للقضية الفلسطينية.
(الجزيرة مبارش)2021/10/8 ،

 2021/10/10قال رئيس الــوزراء اإلرسائييل ،نفتايل بينيت ،إن
حكومته ال تتجاهل الفلسطينيني ،ولكنها يف الوقت نفسه تتعلم من
التجارب السابقة ،ولذلك لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية.
(القدس)2021/10/10 ،

 2021/10/11أعلنت الهيئة العامة للشؤون املدنية استقبال الدفعة
األوىل من ملفات ملّ الشمل ،بعد املوافقة اإلرسائيلية عليها .وقال
وزير الشؤون املدنية ،حسني الشيخ ،يف بيان ،إنه متت املوافقة عىل
ملفات أبناء املواطنني ممن تجاوزوا  16عا ًما ،ومل يكونوا مسجلني يف
ملفات ذويهم ،وعددها  442موافقة ،تشمل محافظات الضفة وغزة.
(ألرتا فلسطني)2021/10/11 ،

 2021/10/11أعلنت رشكة الخطوط امللكية املغربية "الرام"
أنها وقّعت مع رشكة الطريان اإلرسائيلية "العال" بروتوكول تعاون
لتطوير العالقات بني الرشكتني ،بهدف العمل م ًعا عىل تقديم أحسن
مستويات الخدمات.
(النهار)2021/10/11 ،

 2021/10/11رصف االتحاد األورويب دفعة قدرها  92مليون يورو
لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف
الرشق األدىن .ويشكل هذا التمويل ،بحسب بيان وصلت نسخة

منه إىل يورونيوز" ،املساعدة املالية السنوية التي يقدمها االتحاد
األورويب لألونروا".
(يورو نيوز)2021/10/11 ،

 2021/10/12وقّع األردن وإرسائيل اتفاقًا لرشاء  50مليون مرت
مكعب إضافية من املياه من تل أبيب ،إضافة إىل ما هو منصوص
عليه يف اتفاقية السالم املوقّعة بني البلدين يف عام .1994
(يب يب يس عريب)2021/10/12 ،

 2021/10/12ق ّرر أرسى حركة الجهاد اإلسالمي يف سجون االحتالل
اإلرسائييل الرشوع يف إرضاب مفتوح عن الطعام ،وذلك بدعم من
الفصائل كافة .وأوضح نادي األسري أن معظم أرسى الجهاد ،وعددهم
نحو  ،400سيشاركون يف اإلرضاب ،وذلك رفضً ا الستمرار إدارة
سجون االحتالل يف إجراءاتها التنكيلية العقابية املمنهجة يف حقّهم،
ومحاولتها مؤخ ًرا استهداف بنيتهم التنظيمية.
(الوطن)2021/10/12 ،

 2021/10/15أكدت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الرشق األدىن ،أنها وقّعت اتفاقيتني مع "الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية" ،بقيمة  21.5مليون دوالر،
دعم لالجئي فلسطني .وذكرت الوكالة ،يف بيان لها ،أن الصندوق
ً
الكويتي سيقدم  20مليون دوالر لدعم خدمات الوكالة الرئيسة
خالل عا َمي  2021و ،2022إضافة إىل  1.5مليون دوالر من أجل
الخدمات الصحية وخدمات االستشفاء لالجئي فلسطني يف لبنان.
(الخليج أون الين)2021/10/15 ،

 2021/10/20قالت وزيرة الخارجية السويدية ،آن لينده ،إن مستوى
الفساد الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية يُشكّل عائقًا أمام
ٍ
ترصيحات أدلت
مواصلة الدعم السويدي للفلسطينيني ،وذلك يف
بها ،مساء الثالثاء ،خالل زيارتها لرام الله.
(ألرتا فلسطني)2021/10/20 ،

 2021/10/24أجرى رئيس املكتب السيايس لحركة حامس ،إسامعيل
هنية ،اتصاالت مكثفة خالل األيام املاضية مع العديد من دول
اإلقليم للتدخل من أجل إطالق رساح معتقيل الحركة يف السعودية،
وعىل رأسهم ممثل الحركة السابق ،محمد الخرضي أبو هاين .ووفق
كل من مرص وقطر وتركيا
بيان ملكتب هنية ،شملت هذه االتصاالت ًّ
واألمم املتحدة ،وكذلك اإلمارات العربية املتحدة.
(امليادين)2021/10/24 ،

 2021/10/24وقّعت اإلمارات اتفاقية "املمر األخرض" مع حكومة
االحتالل اإلرسائييل ،التي تسمح ملن تلقوا اللقاحات املضادة لفريوس
كورونا (كوفيد ،)19-بحرية التنقل بني البلدين ،واالعرتاف املتبادل
بشهادات التلقيح.
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/10/24 ،
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 2021/10/25وصل قائد "سالح الجو" اإلمارايت ،إبراهيم عالوي،
عىل منت طائرة عسكرية إىل قاعدة "بلمخيم" الجوية اإلرسائيلية،
استعدا ًدا للمشاركة يف مناورة جوية إىل جانب طائرات االحتالل،
وهي املرة األوىل التي يحدث فيها ذلك بصفة علنية.
(ألرتا فلسطني)2021/10/25 ،

 2021/10/26أعلنت لجنة االنتخابات املركزية الفلسطينية عن فتح
باب الرتشح للمرحلة األوىل من انتخابات املجالس املحلية ،2021
والتي من املفرتض أن تجري يف  376قرية ومدينة يف الضفة الغربية
من دون قطاع غزة.
(التلفزيون العريب)2021/10/26 ،

 2021/10/28أكد الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،االستعداد
الفلسطيني لتطبيق خطوات ثقة مع إرسائيل ،ثم البدء مبسار سيايس
وفق رؤية حل الدولتني ،مل ّو ًحا يف الوقت ذاته بخيارات أخرى.
(الرشوق)2021/10/28 ،
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مقدمة
هم
لطاملا كانت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا موضو ًعا بحث ًيا ُم ً
لكثري من الباحثني يف حقيل العلوم السياسية والدراسات املناطقية ،وقد زاد
االهتامم بهذا املوضوع كث ًريا بعد الثورات العربية يف عا َمي  2010و.2011
خالل العقود الثالثة املاضية ،كان استكشاف الرشق األوسط وشامل
أفريقيا بحث ًيا يجري يف الغالب إما يف نطاق دراسات التحول الدميقراطي
أو دراسات األوتوقراطية ،ويأيت هذا متأث ًرا عىل نح ٍو بعيد بهيمنة الكتلة
الغربية املتزايدة عىل السياسة العاملية وبالرتويج املبارش للدميقراطية
الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب يف املنطقة .وبعد
تغي نطاق التحليل تغ ًريا بسيطًا .بل منحت الثورات
الثورات العربيةّ ،
العربية الباحثني لحظة مراجعة ليتأملوا ما يقومون به .وعىل الرغم من
ذلك ،استمرت بعض الدراسات يف استخدام األمناط السابقة نفسها (أي
منوذج األوتوقراطية مقابل الدميقراطية) أو أنها اتبعت مقاربة اختزالية
يف رشح التطورات يف املنطقة .وما زالت األبحاث حول منطقة الرشق
األوسط عامة إىل حد بعيد ،وتتبع منوذج التحليل من أعىل إىل أسفل،
أساسا) عىل السياسة
متأثر ًة بالهيمنة املتواصلة للقوى الخارجية (الغربية ً
املحلية؛ ما يدفعها إىل تناول القضايا املتعلقة مبصالح الفاعلني الخارجيني
أكرث من تناول حاجات الناس املدروسني ومصالحهم.
أساسا((() ،تسلط
ومن خالل مراجعات األدبيات (باللغة اإلنكليزية واألملانية ً
هذه الدراسة الضوء عىل املقاربات التحليلية السائدة يف دراسة منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ونتائجها قبل الثورات العربية وبعدها،
وتستكشف التأمالت النظرية السابقة والحالية بشأنها .باستخدام كل
ذلك ،تحاول الدراسة املساهمة يف تشكيل فهمٍ أفضل للقضايا املختلفة يف
املنطقة .يق ّدم الجزء األول منها املفاهيم التحليلية املختلفة ونتائجها قبل
الثورات ،ويق ّدم الجزء الثاين ملحة عا ّمة عن تحليالت الثورات العربية .أما
الجزء الثالث ،فيستعرض التأمالت النظرية للمقاربات التحليلية السابقة.
وأخ ًريا ،يق ّدم الباحث بعض املالحظات الختامية.

ً
أوال :منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا بين التحول الديمقراطي
والسلطوية
كثري من
بعد ما ُعرف بـ "املوجة الثالثة للتحول الدميقراطي"((( ،كان ٌ
باحثي دراسات التحول الدميقراطي –ت ُعرف أيضً ا باسم دراسات/
 1بعض األدبيات األملانية نرشها باحثون أملان أو معاهد أملانية باللغة اإلنكليزية.
 2والتي بدأت عام  1974يف أوروبا الجنوبية ،ويف الثامنينيات يف أمريكا الالتينية ،والحقًا يف
التسعينيات يف أوروبا الرشقية.
Samuel P. Huntington, "Democracy's Third Wave," Journal of Democracy,
vol. 2, no. 2 (Spring 1991), pp. 13-14.
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علم االنتقال(((  – Transitologyقد رشعوا يف دراسة وتقييم التحول
الدميقراطي يف األنظمة السياسية واالقتصادية يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا .ويف الدراسات املقارنة ملعظم دول العامل،
كانت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا قد ُحلّلت و ُدرست
غالبًا من خالل عدسة قربها أو بعدها عن الدميقراطية عىل مستوى
ٍ
مقياس عاملي للتحول الدميقراطي .ويف قياسات النجاح والفشل،
(((
استند الباحثون إىل معايري قياسية ،معتمدين اعتام ًدا أساسيًا عىل
الدميقراطية الدستورية((( الليربالية واللربلة االقتصادية (االقتصاد
القائم عىل السوق املفتوحة)((( .هيمن منوذج التحول الدميقراطي
هذا عىل املقاربة التحليلية لدراسة السياسة يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا واستكشافها ،متأثرة تأث ًرا واض ًحا بهيمنة
 3دراسات /علم االنتقال :حقل أكادميي يدرس الفرتة الزمنية بني نظام سيايس وآخر .يجب العلم بأن
أساسا عىل دراسة االنتقال من األنظمة السلطوية إىل األنظمة الدميقراطية ،وأنه
تركيز هذا الحقل كان ً
غالبًا ما يُنظر إليه عىل أنه فرع من دراسات التحول الدميقراطي .من بني األعامل املؤثرة يف هذا املجال
من الدراسة العمل املؤسس لغوليمريو أودونيل وفيليب شميرت ولورانس وايتهيد.
Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter & Laurence Whitehead, Transitions
from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives (Baltimore/ London: The Johns
Hopkins University Press, 1986).
 4من خالل تقديم ملحة عامة عن حالة الدميقراطية يف العاملُ ،صنفت كل دولة
بحسب األنواع املختلفة لل ُنظُم :دميقراطي أو شبه سلطوي أو سلطوي .من األمثلة املهمة
عىل مؤرشات الدميقراطية هذه" :حرية العامل" الصادرة عن مركز فريدم هاوس و"مؤرش
الدميقراطية" لوحدة االستخبارات االقتصادية وتقرير "بوليتي الرابع" ملركز السالم املنهجي
و"مؤرش االنتقال" ملؤسسة برتلسامن ( )BTIو"مقياس الدميقراطية العريب" ملبادرة اإلصالح
العريب التي تركز فقط عىل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .ينظر أيضً ا:
Larry Diamond, "Elections without Democracy: Thinking about Hybrid
Regimes," Journal of Democracy, vol. 13, no. 2 (2002), pp. 21-35; Daniel
Brumberg, "Liberalization versus Democracy: Understanding Arab Political
Reform," Carnegie Endowment Working Papers, Middle East Series, no. 37 (2003).
 5ت ُع ّرف الدميقراطية الدستورية الليربالية عمو ًما بأنها "نظام سيايس ال يتميّز فقط
باالنتخابات الحرة والنزيهة ،بل يتسم أيضً ا بسيادة القانون والفصل بني السلطات وحامية
الحريات األساسية يف التعبري والتجمع والدين وامللكية".
Fareed Zakaria, "The Rise of Illiberal Democracy," Foreign Affairs, vol. 76,
no. 6 (November/December 1997), p. 22.
نظ ًرا إىل أن االنتخابات وحدها مل تكن كافية العتبار النظام دميقراط ًيا ،فإن مفهوم روبرت دال
عن "التعددية /البولياركية" ،والذي يتجاوز االنتخابات ويركز عىل مبادئ الشمول الحقيقي
والتنافس ،أصبح املرجع لتعريف الدميقراطية يف علم االنتقال.
Jannis Grimm, "Mapping Change in the Arab World: Insights from Transition
Theory and Middle East Studies," Working Paper, Middle East and Africa
Division, Institute for International and Security Affairs, no 1 (2013), p. 4.
عىل سبيل املثالِ ،قيست جودة الدميقراطية يف مؤرش الدميقراطية ،بنا ًء عىل محددات أخرى
مثل العملية االنتخابية والتعددية والحريات املدنية وعمل الحكومة واملشاركة السياسية
والثقافة السياسية.
The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2017, Free Speech Under
Attack, accessed on 20/1/2020, at: https://bit.ly/3t0szCu
 6تتضمن اللربلة االقتصادية عمو ًما "جهودًا لتقليل الدور االقتصادي للدولة ،واالعتامد
أكرث عىل األسواق لتخصيص السلع وخصخصة مؤسسات الدولة وإلغاء القوانني الحكومية
ومتطلبات الرتخيص واملعونات ،وتقليل التعريفات الجمركية وغريها من الحواجز التجارية
وخفض اإلنفاق الحكومي ملوازنة امليزانيات والحد من التضخم".
Samuel P. Huntington, "Democratization and Economic Liberalization: How
the World can Modernize," Harvard International Review (Summer 1992).
اعتُربت الرأساملية بصفة عامة عىل أنها النظام األنسب للدميقراطية.

بتكلا تاعجارم
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بين دراسات التحول الديمقراطي ودراسات األوتوقراطية :استعراض األدبيات
والتأمالت النظرية قبل الثورات العربية وبعدها

الكتلة الغربية املتزايدة عىل سياسة العامل ،والتي صارت محورية،
خصوصا بعد انهيار االتحاد السوفيايت ومع الرتويج املبارش واملتزايد
ً
للدميقراطية من جانب الواليات املتحدة واالتحاد األورويب يف أوروبا
الرشقية ويف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف وقت الحق(((.
وعىل الرغم من أن بعض األنظمة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
كانت قد أظهرت لربل ًة سياسية واقتصادية خالل مثانينيات القرن
العرشين وتسعينياته (مثل خصخصة رشكات الدولة ،وانحسار نظام
الحزب الواحد ،وإجراء االنتخابات ،و /أو ظهور مجتمع مدين يف
عدد قليل من الدول) ،فإن الباحثني أكّدوا أن هذه الخطوة كانت
جزئية واستُخدمت بوصفها تعديالت تكتيكية داخل النظام الدويل
واستجابة لضغوط الفاعلني الخارجيني .ويف حقيقة األمــر ،فإن
األنظمة نفسها كانت أول من استفاد من هذه "اللربلة"؛ إذ وفّرت
لها وسائل جديدة لـ "تطوير سلطويتها"((( .متكنت معظم أنظمة
الرشق األوســط وشامل أفريقيا من استيعاب أو حتى استغالل
التغيريات السياسية واالقتصادية الدولية لصالحها ،أي من خالل تلقي
املساعدات الخارجية ،وكذا منحها صفة الرشعية التي زادت من
سيطرتها وسلطتها داخليًا .بعبارة أبسط ،مل يكن مثة تغيري ملحوظ يف
توزيع السلطات أو الطبيعة السلطوية للنظام ،ومل يكن لإلصالحات
أي تأثري ملحوظ يف الحقوق املدنية أو السياسية الفردية .ومن ث ّم،
بدل من أن تكون هذه اللربلة فرصة حقيقية للتحول الدميقراطي،
ً
تحول وهميًا أدى يف الواقع
أصلً ،
كان االنتقال الدميقراطي ،إن حدث ً
(((
إىل ترسيخ السلطوية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .
7 Lisa Anderson, "Searching where the Light Shines: Studying
Democratization in the Middle East," Annual Review of Political Science,
vol. 9 (2006), pp. 205-208; Oliver Schlumberger, Autoritarismus in der
arabischen Welt: Ursachen, Trends und internationale Demokratieförderung
(Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2008), pp. 72-76; Marianne
Kneuer, "Externe Faktoren der Demokratisierung: zum Stand der
Forschung," in: Gero Erdmann & Marianne Kneuer (eds.) Externe Faktoren
der Demokratisierung (Baden-Baden: Nomos, 2009), pp. 9-10.
"8 Steven Heydemann, "Upgrading Authoritarianism in the Arab World,
Analysis Paper, no. 13, The Saban Center at the Brookings Institution (2007).
9 Eberhard Kienle, A Grand Delusion: Democracy and Economic Reform
in Egypt (London/ New York: I.B. Tauris, 2001); Heydemann, "Upgrading
Authoritarianism in the Arab World,"; Marina Ottaway & Julia ChoucairVizoso (eds.), Beyond the Façade: Political Reform in the Arab World
;)(Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2008
Ibrahim Elbadawi & Samir Makdisi (eds.), Democracy in the Arab World:
Explaining the Deficit (London/ New York: Routledge, 2011).
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ونتيجة لذلك ،رشع الباحثون يف حقل دراسات التحول الدميقراطي يف
الحديث عن أنواع مختلفة من الدميقراطية أو األنظمة الهجينة(،((1
لرشح االنتقاالت يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا( .((1غري أن
توظيف الباحثني لنموذج التحول الدميقراطي تع ّرض لكثري من النقد؛
ألنهم غال ًبا ما تجاهلوا االختالفات يف التصورات النظرية واعتمدوا
رئيسا عىل النامذج الغربية للدميقراطية الليربالية يف قياس
اعتام ًدا ً
النجاح أو الفشل .أحد أهم االنتقادات املرتبطة بالنموذج الخطي
السائد للتحول الدميقراطي (أي من السلطوية إىل املرحلة االنتقالية
إىل الدميقراطية الليربالية) ،يف كونها تقدم الدميقراطية الليربالية
بوصفها منوذ ًجا عامل ًيا عىل نح ٍو حاسم( ((1أو تقدمه بصفته مسا ًرا
فضل عن أنها تضفي الطابع العاملي عىل
غائيًا نحو التنمية واالزدهارً ،
(((1
قواعد الدميقراطية املعروفة يف أوروبا الغربية وأمريكا الشاملية .
انتُقدت مثل هذه الدراسات أيضً ا؛ ألنها تتجاوز مدى تعقيد
العمليات االنتقالية والعوامل االجتامعية السياسية واالجتامعية
االقتصادية األساسية .وقد واجه الباحثون بالفعل صعوبات ج ّمة يف
قياس االنتقاالت يف عد ٍد من بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا؛ إذ
تعترب ظواهر مثل العالقات والبنى غري الرسمية ،أو النيوباترميونيالية،
عوامل سائد ًة يف عالقات السلطة
َ
أو الريعية ،أو الدولة الهشة،
ودينامياتها .وقد دفع هذا الباحثني من أمثال توماس كاروثرز إىل
الحديث عن "نهاية منوذج االنتقال"(.((1
 10أنـــــــواع الــدميــق ـراطــيــة املــــذكــــورة ،مــثــل "الــدميــقــراطــيــة التفويضية
 ،)Guillermo O'Donnell 1994( "delegative democracyو"األنظمة الهجينة
 ،(Terry Karl 1995) "hybrid regimesو"الدميقراطية االنتخابية "electoral democracy
) ،(Larry Diamond 1996و"الدميقراطية غري الليربالية "illiberal democracy
) ،(Fred Zakaria 1997و"الدميقراطية املشوهة /غري املكتملة "defective democracy
) ،(Wolfgang Merkel 1999طورها الباحثون للتعامل مع التحدي املفاهيمي يف دراسة
التحول الدميقراطي يف أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا وأوروبا الرشقية.
Wolfgang Merkel & Aurel Croissant, "Formale und informale Institutionen
in defekten Demokratien," Politische Vierteljahresschrift, vol. 41, no. 1
(März 2000), pp. 3-4.
استُخدمت هذه األنواع الحقًا لفهم االنتقاالت يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
 11ينظر عىل سبيل املثال:
;"Diamond, "Elections without Democracy: Thinking about Hybrid Regimes,
Brumberg.
12 Holger Albrecht & Oliver Schlumberger, "Waiting for Godot: Regime
Change without Democratization in the Middle East," International Political
Science Review, vol. 25, no. 4 (2004), p. 372.
"13 Illiya Harik, "Democracy, 'Arab Exceptionalism' and Social Science,
Middle East Journal, vol. 60, no. 4 (Autumn, 2006), pp. 682-684.
 14تحدث توماس كاروثرز عن "نهاية منوذج االنتقال" ( ،)2002طالبًا إعادة النظر يف
بعض االفرتاضات املهيمنة يف علم االنتقال ،مثل )1 :كل انتقال هو انتقال إىل الدميقراطية)2 .
تتكون كل عملية تحول دميقراطي من االنفتاح واالخرتاق والرتسيخ )3 .إجراء االنتخابات هو
مامرسة دميقراطية حاسمة تعزز عملية التحول الدميقراطي وترسيخ املبادئ الدميقراطية)4 .
يتأثر االنتقال بإرادة النخبة السياسية والبنى األساسية ،يف حني أن املوروثات يكون لها دور
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وبخصوص منطقة الرشق األوســط وشامل أفريقيا ،جادل بعض
الباحثني بصعوبة فهم املنطقة من منظور علم االنتقال؛ ألنها مل تشهد
أي تغري بنيوي يف األنظمة خالل العقود املاضية .وأبرزت ليزا أندرسون
ّ
عدد الباحثني الذين درسوا بالفعل "ما ليس موجو ًدا" ،يف محاولة منها
للبحث يف إمكانية حدوث تحول دميقراطي من خالل دراسة العوامل
السياسية واالقتصادية ،والتي قد تؤثر يف االنتقال يف املنطقة ،كام جرى
يف أمريكا الالتينية وأوروبا الرشقية( .((1ويف الوقت الذي اتفق فيه عدد
من الباحثني عىل الطبيعة السلطوية لألنظمة السياسية يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ذهب بعضهم إىل اإلشارة إىل استثنائية
املنطقة عند الحديث عن التحول الدميقراطي ،مؤكِّدين الصعوبات أو
أحيانًا حتى استحالة تح ّول هذه األنظمة إىل الدميقراطية الليربالية،
واستخدموا عبارات من قبيل "ولكنهم باقون"( ((1أو "االنتقال إىل
الاليشء"( ((1أو "يف انتظار غودو( ((1("Godot ((1أو "صالبة السلطوية
يف الرشق األوسط"( ((2أو "االستثناء األسايس لعوملة الدميقراطية"(.((2
وليست هذه االفرتاضات إال محض أمثلة تعكس جميعها افرتاضً ا راسخًا
بني الباحثني بشأن مامنعة املنطقة للتحول نحو الدميقراطية الليربالية.
غي الباحثون
وبعد أن انترشت فكرة "االستثناء العريب" يف األكادميياّ ،
املشتغلون باملنطقة تركيزهم إىل استكشاف صالبة السلطوية ومتانة
يف أنظمة الرشق األوسط وشامل أفريقيا( .((2وذُكر يف هذه األدبيات
أن الباحث ،ليك يفرس إمكانية تغيري النظام ،عليه أولً أن يفهم
األسباب والعوامل املؤدية إىل صمود النظام وصالبته واستقراره(.((2
وبالنظر إىل هذه التأمالت ،فقد أُعيد إحياء مقاربة جديدة ،تتجاوز
محدِّد أقل يف العملية )5 .من املفرتض أن تشمل عملية االنتقال إصالح مؤسسات الدولة؛ إذ
إن بناء الدميقراطية وبناء الدولة مرتافقان إىل حد بعيد.
Thomas Carothers, "The End of the Transition Paradigm," Journal of
Democracy, no. 1 (2002), p. 17.
15 Anderson, pp. 205-208.
16 Janson Brownlee, "And Yet They Persist: Explaining Survival and
Transition in Neopatrimonial Regimes," Studies in Comparative International
Development, no. 37 (2002), pp. 35-63.
17 Brumberg, p. 13.
 18نسبة إىل عنوان مرسحية يف انتظار غودو  Waiting for Godotللكاتب اإليرلندي
شخصا ال يصل
صمويل بيكيت  ،Samuel Beckettوالتي تدور أحداثها حول رجلني ينتظران ً
أبدًا يدعى غودو؛ ويف أثناء انتظارهام ينخرطان يف جملة من املحاورات.
19 Albrecht & Schlumberger, p. 371.
20 Eva Bellin, "The Robustness of Authoritarianism in the Middle East:
Exceptionalism in Comparative Perspective," Comparative Politics, vol. 36,
no. 2 (January 2004), pp. 139-157.
21 Larry Diamond, "Why Are There no Arab Democracies?" Journal of
Democracy, vol. 21, no. 1 (2010), p. 93.
22 Grimm, p. 2.
23 Schlumberger, Autoritarismus in der arabischen Welt, pp. 86-89.
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األسئلة املعيارية عند البحث يف التحول الدميقراطي ،و ُوظِّفت هذه
وسميت
املقاربة يف دراسة منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقياُ ،
حينها نهضة دراسات األوتوقراطية( ،((2أو ما يعرف مبا بعد حقبة
التحول الدميقراطي( .((2ويف هذه الدراسات ،مل يتوقف الباحثون عند
استكشاف االسرتاتيجيات واآلليات املستخدمة يف األنظمة السلطوية
للحفاظ عىل السلطة والصمود واالستقرار ،بل امتد بحثهم أيضً ا لفهم
الهياكل االجتامعية السياسية واالجتامعية االقتصادية التي تؤدي
إليها ،وذلك بهدف فهم العوامل البنيوية املسببة ،والتي تُبقي عىل
هذه األنظمة السلطوية قامئة.
إضاف ًة إىل استخدام القوة والقمع والرتهيب عند الحاجةّ ،بي الباحثون
أن األنظمة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا اعتمدت أكرث عىل آليات
واسرتاتيجيات مثل احتكار قنوات السلطة والروابط مع املجموعات
االقتصادية واالجتامعية وكذلك الفاعلني الخارجيني الراعني ،كام أنها
تشرتي الدعم والرشعية ،داخليًا وخارجيًا ،وذلك عرب توزيع السلطة
واالمتيازات واستاملة املعارضة وبناء مؤسسات دولة وهمية وتغيري
النخبة يف الواجهة( .((2بتعبري أدق ،رأت إيفا بيلني أن قوة األنظمة
السلطوية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تكمن يف أجهزتها
القمعية القوية والناتجة من )1 :قدرة النظام يف الحفاظ عىل
الصحة املالية ألجهزته والتي تتحقق باالعتامد عىل الدخل الريعي،
 )2قدرة النظام عىل مواصلة تلقي الدعم الدويل باستخدام املصالح
الجيوبولتيكية واالقتصادية للفاعلني الخارجيني يف املنطقة )3 ،انخفاض
مستوى مأسسة الدولة بسبب هيمنة منطق الباترميونيالية يف الدولة
واملجتمع )4 ،ضعف إمكانية التعبئة الشعبية ضد النظام بسبب
انتشار الفقر وانخفاض مستويات اإلملام بالقراءة والكتابة ،وضعف
التجربة الدميقراطية و /أو االرتباط السلبي ملعنى اللربلة السياسية
لدى املجتمعات يف املنطقة واملرتبط بالهيمنة االستعامرية بدلً من
تقرير املصري( .((2وبناء عليه ،حدد ستيفن هايدمان خمس سامت
مميِّزة لتطور السلطوية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
 24من الالفت للنظر أن هذه النهضة يف دراسات األوتوقراطية كانت جز ًءا من التغري
يف دراسة التحوالت السياسية يف كل أنحاء العامل يف أعقاب الرتاجع الدميقراطي العام يف
أواخر التسعينيات.
Johannes Gerschewski, "The Three Pillars of Stability: Legitimation,
Repression, and Co-optation in Autocratic Regimes," Democratization,
vol. 20, no. 1 (2013), p. 16.
ألخذ نظرة عامة عن أبحاث األوتوقراطية ،ينظر.Gerschewski :
25 Morten Valbjørn, "Reflections on Self-reflections: On Framing the
"Analytical Implications of the Arab Uprisings for the Study of Arab Politics,
Democratization, vol. 22, no. 2 (2015), pp. 220-221.
26 Brownlee, pp. 49-57; Brumberg, pp. 6-10; Albrecht & Schlumberger,
pp. 376-385.
27 Bellin, pp. 147-151.
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هي )1 :االستيالء عىل املجتمعات املدنية واحتواؤها )2 ،إدارة الخالف
السيايس )3 ،جني فوائد اإلصالحات االقتصادية االنتقائية )4 ،السيطرة
عىل تقنيات االتصال الجديدة )5 ،تنويع الروابط الدولية(.((2
عالوة عىل ذلك ،أوضح الباحثون العوامل البنيوية والنظمية األساسية،
والتي سمحت لهذه األنظمة باتباع اآلليات واالسرتاتيجيات املذكورة
ضئيل بني الباحثني حول
جدل ً
سابقًا وتنفيذها .ويف حني يبدو أن مثة ً
الطبيعة السلطوية لألنظمة السياسية يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،مثة خمس حجج وافرتاضات مختلفة وراء عجز
الدميقراطية الليربالية ،ميكن تلخيصها عىل النحو التايل:

 .1البنية االجتماعية
تعيق الهيمنة املستمرة لقيم النيوبطريركية( ((2والعالقات االجتامعية
فضل عن املنطق
(القرابة) والقبلية والجامعات الدينية أو اإلثنيةً ،
الواسع واملهيمن للتفاعالت االجتامعية الرأسية السلطوية والتفاعالت
غري الرسمية داخــل املجتمعات ،وتشكيل وتنمية بنى أفقية
للمجتمعات املدروسة ،مثل البنية الطبقية ،والتي ت ُع ّد رضورية لبناء
الدميقراطية والحفاظ عليها(.((3
 .2البنية السياسية
عززت البنية السياسية املهيمنة للنيوباترميونيالية( ((3يف املنطقة ،والتي
تتسم بالنزعة الشخصانية والنظام الرئايس والزبائنية واملحسوبية،
28 Heydemann, "Upgrading Authoritarianism in the Arab World," p. 5.
 29يوضح عامل االجتامع هشام رشايب طبيعة املجتمع وتطوره يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،واصفًا إياه بـ "املجتمع األبوي الجديد" .ويع ّرف مفهوم النظام األبوي
الجديد بأنه يستمد معناه من مصطلحني :األبوية والحداثة ،عىل النحو التايل" :النظام األبوي
الجديد ،من وجهة نظر كل من الحداثة والتقاليد ،ليس حديثًا وال تقليديًا ،فهو بوصفه
مثل ،عىل حد سواء إىل السامت املشرتكة للجامعة ()Gemeinschaft
تكوي ًنا اجتامعيًا يفتقرً ،
والسامت الحديثة للمجتمع ( .)Gesellschaftميكننا تعريف املجتمع األبوي الجديد بأنه
تكوين اجتامعي إنرتويب يتميز بطبيعته املؤقتة وبأنواع معينة من التخلف والالحداثة ،وميكن
مالحظته يف اقتصاد دوله وبنيتها الطبقية وكذلك يف تنظيمها السيايس واالجتامعي والثقايف".
Hisham Sharabi, Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society
(New York: Oxford University Press, 1988), p. 4.
30 Ibid.; Basam Tibi, "The Simultaneity of the Unsimultaneous: Old
Tribes and Imposed Nation-state in the Modern Middle East," in: Philip S
Khoury & Joseph Kostiner (eds.), Tribes and State Formation in the Middle
East (Berkeley/ Los Angeles/ Oxford: University of California Press, 1990),
pp. 146-149; Oliver Schlumberger, Autoritarismus in der arabischen Welt:
Ursachen, Trends und internationale Demokratieförderung, pp. 102-108.
 31النيوباترميونيالية ،كام ع ّرفها إردمان وإنجل ،هي" :مزيج من نوعني من الهيمنة.
عنارص الهيمنة البريوقراطية املوروثة والعقالنية القانونية بحيث يتداخل كل منهام مع اآلخر.
التمييز بني املجالني الخاص والعام موجود رسميًا ،ولكنه غري مالحظ يف املامرسة االجتامعية
والسياسية غال ًبا .ويتعايش بهذا نظامان بدورين أو مبنطقني ،إرث العالقات الشخصية
والبريوقراطية للعالقات القانونية-العقالنية غري الشخصية .يخرتق النظام الورايث النظام
العقالين القانوين ويؤثر يف منطقه ومخرجاته ،لكنه ال يتحكم حرصيًا يف املنطق القانوين

171

فضل عن استخدام املوارد العامة لتحقيق املنفعة السياسية الخاصة،
ً
وهيمنة السلطة واستقرار األنظمة السلطوية يف املنطقة؛ ما أعاق
بدور ِه التطور الطبيعي للتنظيم االجتامعي املستقل والرضوري ألي
انتقال دميقراطي(.((3

 .3العامل االقتصادي
كان للبنية الريعية أو شبه الريعية املهيمنة يف املنطقة تأثري ملموس
يف طبيعة الدولة ودورها ،وكذلك يف عالقاتها مع املجتمع .فاملستوى
املرتفع لإليجارات الخارجية للدولة ،يتيح التمتع مبستوى عا ٍل من
االستقالل املايل ودرجة نسبية من االستقالل الذايت عن املجتمع
ودعمه .ويجعل أث ُر البنية الريعية (الرضائب واإلنفاق وتشكيل
فضل عن أثر القمع يف النزعة الريعية ،النظا َم
املجموعات) ،أيضً اً ،
السيايس قاد ًرا عىل الحفاظ عىل الرتتيبات االجتامعية والسياسية؛ ما
مينع أي فرصة لتحقيق االنتقال الدميقراطي(.((3
 .4السياق الدولي واإلقليمي
حاسم يف منع التحول
تؤدي العديد من العوامل واألسباب دو ًرا
ً
الدميقراطي ،مثل املصالح الجيوسياسية واالقتصادية للفاعلني الدوليني
يف املنطقة واالستمرار يف إعطاء األولوية الستقرار وثبات الحكومات
املحلية عىل الدميقراطية ،والتي زادت عىل نح ٍو ملحوظ يف أعقاب
عوملة القضايا األمنية (أي ظهور الحروب الجديدة والحرب عىل
اإلرهــاب)( ،((3والرصاعات اإلقليمية املستعصية عىل الحل (الرصاع
العريب /الفلسطيني-اإلرسائييل) و /أو الرصاعات الداخلية (الحروب
العقالين .ومثاليًا ،يتمتع الناس بدرجة معينة من االختيار فيام يتعلق باملنطق الذي يريدون
استخدامه لتحقيق أهدافهم بأفضل طريقة ولتحقيق مصالحهم".
Gero Erdmann & Ulf Engel, "Neopatrimonialism Revisited: Beyond a CatchAll Concept," GIGA Working Paper, no. 16 (2006), pp. 18-19.
32 Peter Pawelka, "Der Orientalische Staat im 21. Jahrhundert: Zur
Reinkarnation des vormodernen Staates in einer globalisierten Welt," in: Peter
Pawelka (ed.), Der Staat im Vorderen Orient: Konstruktion und Legitimation
politischer Herrschaft (Baden-Baden: Nomos, 2008), pp. 42-38; Brownlee,
pp. 35-36; Schlumberger, Autoritarismus in der arabischen Welt, pp. 110-116.
33 Hazim Beblawi, "The Rentier State in the Arab World," in: Hazim
Beblawi & Giacomo Luciani (eds.), The Rentier State (London/ New York/
Sydney: Groom Helm, 1987), p. 62; Michael L. Ross, "Does Oil Hinder
Democracy?" World Politics, vol. 53, no. 3 (April 2001), pp. 356-357; Rolf
Schwarz, "The Political Economy of State-Formation in the Arab Middle
East: Rentier States, Economic Reform, and Democratization," Review of
;International Political Economy, vol. 15, no. 4 (October 2008), pp. 599-600
Schlumberger, Autoritarismus in der arabischen Welt, pp. 116-132.
34 Schlumberger, Autoritarismus in der arabischen Welt, pp. 123-129.
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األهلية وقضايا األقليات مثل األكراد) ،والتي مل ي ْجر حلّها منذ فرتة
طويلة بسبب تأثرها بالتدخل الخارجي(.((3

 .5العامل الديني (اإلسالمي) أو الثقافي
(العربي)
ال يوجد فصل بني الدين والدولة يف اإلسالم ،وهو األمر الذي مل يؤثر
يف األمناط السياسية واالقتصادية فحسب( ،((3بل م َنع أيضً ا االعرتاف
بالحقوق الفردية؛ ما جعل اإلسالم يبدو غري متوافق مع الدميقراطية
الليربالية( .((3ونظ ًرا إىل التاريخ الطويل للتنظيم السيايس السلطوي يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،أشار باحثون آخرون إىل أنهم
ال يرون املشكلة يف "اإلسالم" ،بل يف "الثقافة العربية" التي تُع ّد عائقًا
يف وجه الدميقراطية أو معادية لها(.((3
ألقى عدد من الباحثني الضو َء عىل عوامل بنيوية أخرى تؤدي إىل
فشل الدميقراطية يف املنطقة ،رافضني بذلك العوامل الثقافية /الدينية
(أي اإلسالم والثقافة العربية) ،ألنها غري مقنعة منهجيًا( ،((3أو ألنها
تنبع من تفكري مركزي أورويب( .((4فقد أبرزت بيلني عوامل مثل النزعة
الريعية والباترميونالية والدعم الدويل لألنظمة( .((4وأكّدت شقري-
35 Elbadawi & Makdisi, pp. 2-3.
يحاج بأن "املؤسسات الرئيسة القتصاد
 36ينظر تيمور كوران عىل سبيل املثال ،والذي ّ
الرشق األوسط ما قبل الحديث ،والتي كانت كلها ترتكز عىل القانون اإلسالمي ،أعاقت تطوير
املؤسسات الدميقراطية" .ويضيف" :إذا كان اإلسالم قد أثر يف األمناط االقتصادية ،فرمبا يكون
قد أث ّر يف األمناط السياسية أيضً ا".
Timur Kuran, "The Economic Roots of Political Underdevelopment in the
Middle East: A Historical Perspective," Southern Economic Journal, no. 78
(2012), p. 1087.
37 Huntington, "Democracy's Third Wave," pp. 27-30.
38 Alfred Stepan & Graeme B. Robertson, "Arab, not Muslim,
Exceptionalism," Journal of Democracy, vol. 15, no. 4 (October 2004).
pp. 140-46.
يحاج البدوي واملقديس بأن العامل الثقايف /الديني قد قُدِّم عىل أنه تفسري بديل.
39
ّ
Elbadawi & Makdisi, pp. 2-3.
كام يؤكّد األفندي أنه "ال ميكن القول إن معاداة الثقافة للدميقراطية وال إن البنية الطبقية
املتخلفة مسؤولة عن السياسات املضطربة يف الرشق األوسط".
Abdelwahab El-Affendi, "Political Culture and the Crisis of Democracy in
the Arab Worlds," in: Elbadawi & Makdisi (eds.), pp. 34-35.
وبنا ِء عليه ،يف دراسة إذا ما كان الدين (اإلسالم) وراء العنف السائد يف املنطقة ،الذي
ظهر يف الحروب األهلية واإلقليمية ،يوضح أندرياس هيزنكليفر أن أفضل طريقة لتفسري
الرصاعات العنيفة يف املنطقة تكون من خالل البحث يف املتغريات االقتصادية والسياسية.
أدت االختالفات الدينية إىل تطور الخالفات وتصاعدها ،إذ كانت محط استغالل الفاعلني
الذين يترصفون بعقالنية عىل نح ٍو ملحوظ.
Andreas Hasenclever, "Bürgerkriege im Vorderen Orient – Ein Phänomen
sui generis?" in: Pawelka (ed.), pp. 192-198.
40 Adam Hanieh, Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in
the Middle East (Chicago: Haymarket Books, 2013), p. 4.
41 Bellin, pp. 147-151.
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فيزوسو السياق اإلقليمي باعتباره عائقًا محوريًا يف وجه االنتقال
الدميقراطي يف املنطقة( .((4وأكد إبراهيم البدوي وسمري املقديس
الدور املهم للنفط والرصاعات اإلقليمية (ال سيام الرصاع العريب -
وحاج أوليفري
اإلرسائييل ،وأيضً ا الحروب األهلية والدولية األخرى)(ّ .((4
شلمربغر بأنه ال ميكن أيًّا من العوامل التالية :البنية السياسية أو
البنية االجتامعية أو اإلطار االقتصادي ،أن يعيق االنتقال الدميقراطي
وبدل من ذلك ،يقرتح أن الجمع بني هذه العوامل الثالثة مع
وحدهً .
السياق الدويل واإلقليمي وتأثري الفاعلني الخارجيني (عامل رابع) قد
يفرس غياب االنتقال الدميقراطي يف املنطقة(.((4
أ َّدت إحدى هذه الحجج أو جميعها بالفعل إىل اقتناع العديد من
الباحثني بقوة مبقاومة املنطقة لالنتقال الدميقراطي .ويف الوقت نفسه،
مع استمرار السلطوية يف املنطقة ،اعتُربت العديد من دول الرشق
األوسط وشامل أفريقيا مستقرة وآمنة عدة عقود( .((4ومع اندالع
موجة الثورات العربية ،بدا أن هذا االستقرار أو األمن كان ظاهريًا
وهشً ا ،فقد كانت تلك الدول أكرث استقرا ًرا من الناحية السلطوية(.((4
ومن الالفت للنظر أن مثل هذه األنواع من دراسات األوتوقراطية
قد هيمنت عىل نطاق التحليل خالل العقد األول من القرن الحادي
والعرشين وحتى اندالع الثورات العربية يف املدة  ،2011-2010والتي
فاجأت العديد من املراقبني والباحثني .من بني االستثناءات القليلة لهذه
املقاربات البنيوية يف دراسة املنطقة كانت دراسات ما يسمى مقاربة
"السياسة من أسفل" .بالنسبة إىل الباحثني الذين اتبعوا هذه املقاربة،
فإن ديناميات السلطة يف سياق السلطوية املتشددة تكون أش ّد تعقي ًدا
مام تظهره املقاربات البنيوية .وقد ركزوا ،بنا ًء عىل ذلك ،عىل دراسة
الدولة والحكم السلطوي ،ولكن "من أسفل" ،من خالل الرتكيز عىل
السياسة الجزئية واملؤسسات غري الرسمية واملامرسات اليومية للدولة
واملواطنة عىل املستوى املحيل والتي تتجاوز مركز السلطة(.((4
& 42 Julia Choucair-Vizoso, "Movement in Lieu of Change," in: Ottaway
Choucair-Vizoso (eds.), p. 271.
43 Elbadawi & Makdisi, pp. 2-3.
44 Schlumberger, Autoritarismus in der arabischen Welt, p. 89.
 45ينظر عىل سبيل املثال:
"Global Peace Index," Institute for Economics and Peace, 2009, p. 16,
accessed on 4/9/2019, at: https://bit.ly/3r5Mhdw
 46جرت مراجعة آليات االستقرار هذه واسرتاتيجياته نظريًا عىل يد شريوفسيك الذي
اقرتح الركائز الثالث الستقرار السلطوية :الرشعية (املنترشة واملحددة) ،والقمع (العايل
ومنخفض الكثافة) ،واالستقطاب (الرسمي وغري الرسمي).Gerschewski, pp. 18-30 .
47 Cilja Harders, Staatsanalyse von Unten. Urbane Armut und politische
Partizipation in Ägypten (Hamburg: Deutsches Orient Institut, 2002).
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ثان ًيا :الثورات العربية وأزمة
شرعية الدولة
بعد أن فوجئ الباحثون بالثورات العربية( ،((4بيّنوا جملة من األسباب
الرئيسة وراء هذه التطورات السياسية الجديدة .وهنا ،اعتُربت
املفاهيم السابقة لدراسات األوتوقراطية (النيوباترميونيالية ونتائجها
عىل نح ٍو بعيد) أسبابًا رئيسة خلف الثورات ،مثل ارتفاع معدل
البطالة بني الشباب عىل وجه الخصوص ،والفساد ،واملحسوبية،
والقمع الوحيش خاصة الذي متارسه األجهزة األمنية ،واإلقصاء
السيايس ،إىل جانب األشكال املختلفة للتمييز اإلثني /الديني ضد
بعض الجامعات( .((4عالوة عىل ذلك ،تح ّدث البعض عن استفحال
أزمة الدولة يف املنطقة( .((5فقد نُظر إىل أسباب مثل أزمة النظام
االقتصادي وإبراز الجوانب املختلفة املتعلقة بالعدالة االجتامعية
والحرمان من االحتياجات األساسية وعالقاتها بالنظام االقتصادي
العاملي ،كام هو الحال يف مرص وتونس( ،((5عىل أنها املحرك لهذه
الثورات .ميكن تلخيص ما سبق عىل النحو التايل :بعد التحول نحو
النيوليربالية الذي بدأ يف السبعينيات يف بعض دول الرشق األوسط
 48قلة قليلة من العلامء فقط متكنت من توقع الثورات العربية .فمن وجهة نظر كارن
أغستام وآخرين ،كانت مسألة وقت فقط حتى تفقد بعض أنظمة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا استقرارها الظاهري ،فـ "ال ميكن األنظمة العربية السلطوية الجديدة أن تحيا إال ببقاء
قدرتها ،والتي كانت تقل شيئًا فشيئًا ،عىل االستجابة للمطالب املتنوعة واملتناقضة عىل نح ٍو
متزايد للرشكاء الدوليني والنخبة املتنافسة والحركات الشعبية".
Karen Aggestam et al. "The Arab State and Neo-Liberal Globalization," in:
Laura Guazzone & Daniela Pioppi (eds.), The Arab State and Neo-Liberal
Globalization: The Restructuring of State Power in The Middle East (Reading,
UK: Ithaca Press, 2009), p. 347.
49 George Joffé, "The Arab Spring in North Africa: Origins and
Prospects," The Journal of North African Studies, vol. 16, no. 4 (December
2011), pp. 509-518; Adib Nehme, The Neopatrimonial State and The Arab
Spring (Beirut: Issam Fares Institution for Public Policy and International
Affairs, 2016), p. 25; Cilja Harders & Christoph J. König, "Mobilization,
Repression, and Coalitions: Understanding the Dynamics of the Arab
Spring," Discussion Paper, Center for Middle Eastern and North African
Politics, Freie Universität Berlin, Berlin (February 2013), pp. 10-12.
50 Wolfgang Mühlberger, "The State of Arab Statehood: Reflections on
Failure, Resilience and Collapse," 26 PAPERS IEMed, EuroMesco Series,
European Institute of the Mediterranean (2015), p. 31.
51 Joffé, pp. 509-518; Toby Dodge, "From the 'Arab Awakening' to the
Arab Spring; the Post-colonial State in the Middle East," in: Nicholas Kitchen
(ed.), After the Arab Spring: Power Shift in the Middle East? (London: London
;School of Economics and Political Science, IDEAS reports, 2012), pp. 5-11
Raymond Hinnebusch, "Introduction: Understanding the Consequences
"of the Arab Uprisings: Starting Points and Divergent Trajectories,
Democratization, vol. 22, no. 2 (2015), pp. 208-210; Irene Weipert-Fenner
& Jonas Wolff, "Socioeconomic Contention and Post-revolutionary Political
Change in Egypt and Tunisia: A Research Agenda," Working Papers, HSFK,
no. 24 (2015).
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وشامل أفريقيا ،مدفو ًعا بالتأثري املتزايد للمنظامت املالية الدولية
(مثل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل) والتي طلبت تعديالت
بنيوية اقتصادية لضامن الدعم املايل ،وبسبب نهاية العامل ثنايئ
القطب لصالح النظام أحــادي القطب ،والــذي أجرب الــدول عىل
البحث عن مصدر بديل للتمويل ،فقد أدى كل ذلك إىل الحد من
قدرة الدول عىل صنع سياسات مستقلة ،وبدأ دور الدولة يتغري
من "الدولة املق ِّدمة للرعاية" إىل الدولة املخصخصة كل ًيا أو جزئ ًيا
(أي رأساملية املحاسيب( .)((5وهنا أخذت الدولة تفشل يف أداء
وظيفتها االجتامعية ،ومل تعد قادرة عىل توفري االحتياجات اإلنسانية
األساسية ملواطنيها كام كانت من قبل .وقد تسبب ذلك يف تفكك
العقد االجتامعي الشعبي الضمني بني النظام السلطوي واملجتمع
(أو ما يسمى بالصفقة السلطوية :األمن االقتصادي مقابل التخيل
عن الحقوق السياسية) ،والتي كانت توفر مستوى معي ًنا من األمن
االجتامعي واالستقرار السيايس .ونظ ًرا إىل أن هذا العقد االجتامعي
فعال (أي إن الناس
الضمني توقف عن أداء وظيفته املنوطة به أدا ًء ً
صاروا يتلقون خدمات عامة أساسية أقل جودة ،مثل الرعاية الصحية
ٍ
متفش) ونظ ًرا
والتعليم ،مصحوبة بتفاوتات دخل متزايدة وفقر
إىل التقاء ذلك مع سياسات الدولة امله ِّمشة أو املميِّزة ضد بعض
املجموعات عىل طول الخطوط املناطقية /اإلثنية /الدينية ،صار والء
الناس للنظام السلطوي أقل؛ ونتيجة لذلك ،صارت رشعية األنظمة
الحاكمة موضع تساؤل أمام العديد من املواطنني.
ومن ناحية أخرى ،كان باحثون آخرون قد سلطوا الضوء عىل األبعاد
االجتامعية والسياسية وتحدثوا عن أزمة النظام السيايس أو أزمة
رشعية االقتصاد السيايس للعنف كام هي الحال يف سورية وليبيا(،((5
والتي تلخَّصت عىل النحو التايل :بعد التحول عن النظام الشمويل
الشعبوي السابق للحكم (أي االشرتاكية القومية العربية) إىل نظام
استئثاري خاص (يسمى ما بعد الشعبوي ،ويتأثر بالتحول العاملي
إىل النيوليربالية) ،فقد شُ كِّك يف األهداف األيديولوجية لهذه األنظمة
إضافة إىل التشكيك يف تعريفها األيديولوجي املفروض للمجتمع عند
كثري من رشائح مجتمعاتها والتي شعرت باالستبعاد أو التهميش من
حيث الوصول السيايس واالعرتاف املجتمعي أو الرفاه االجتامعي
 52ظلت اللربلة االقتصادية /الخصخصة محدودة وخاضعة لسيطرة النظام .لقد طبقت األنظمة
السلطوية السياسة النيوليربالية بنموذج التنفيذ من األعىل إىل األسفل ،ويف الوقت نفسه ،هيمنت عىل
تنفيذها مجموعة من رجال األعامل (كانوا من صنع األنظمة يف بعض األحيان) الذين لديهم عالقات
جيدة مع األنظمة ،مؤسسني بذلك رأساملية املحاسيب.Dodge, pp. 9-10 .

53 Christoph Schumann, "Die politische Artikulation der Gesellschaft: Politische
Ordnung und Revolte in der Arabischen Welt," in: Georges Tamer, Hanna Röbbelen
& Peter Lintl (eds.), Arabischer Aufbruch: Interdisziplinäre Studien zur Einordnung
eines zeitgeschichtlichen Phänomens (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft,
2014), pp. 37-39; Hinnebusch, "Introduction," pp. 208-210.
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شكل يوضح الثورات العربية وأزمة رشعية الدولة
أزﻣﺔ ﴍﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﰲ
اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﰲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وﺷامل
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺑﺪأ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺘﻐري ﻣﻦ "اﻟﺪوﻟﺔ اﳌ ُﻘﺪﱢﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ" إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﺼﺨﺼﺔ ﻛﻠﻴًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴًﺎ
)أي رأﺳامﻟﻴﺔ اﳌﺤﺎﺳﻴﺐ( .وﻫﻨﺎ أﺧﺬت اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ
اﻟﻔﺸﻞ ﰲ أداء وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ومل ﺗﻌﺪ ﻗﺎدرة
ﻋﲆ ﺗﻮﻓري اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻛام ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .وﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﰲ
ﺗﻔﻜﻚ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘامﻋﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻀﻤﻨﻲ ﺑني
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻠﻄﻮي واﳌﺠﺘﻤﻊ )أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ :اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺘﺨﲇ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ( ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻓﺮ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴ ًﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻟﺴﻴﺎﳼ .وﻧﻈ ًﺮا إﱃ أن ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
اﻟﻀﻤﻨﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ أداء وﻇﻴﻔﺘﻪ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ أدا ًء
ﺻﺤﻴ ًﺤﺎ) ،أي إن اﻟﻨﺎس ﺻﺎروا ﻳﺘﻠﻘﻮن ﺧﺪﻣﺎت
ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ أﻗﻞ ﺟﻮدة ،ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﻔﺎوﺗﺎت دﺧﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪة وﻓﻘﺮ
ٍ
ﻣﺘﻔﺶ( ،وﻧﻈ ًﺮا إﱃ اﻟﺘﻘﺎء ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
اﳌﻬ ﱢﻤﺸﺔ أو اﳌﻤ ﱢﻴﺰة ﺿﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﲆ
ﻃﻮل اﻟﺨﻄﻮط اﳌﻨﺎﻃﻘﻴﺔ /اﻹﺛﻨﻴﺔ /اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﺻﺎر
وﻻء اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻠﻄﻮي أﻗﻞ؛ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ،
ﺻﺎرت ﴍﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺴﺎؤل
أﻣﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨني.

أزﻣﺔ ﴍﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﳌﺠﺘﻤﻊ

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺪوﻟﺔ

اﳌﺠﺘﻤﻊ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻟﺔ /اﻟﻨﻈﺎم

ﺧﺴﺎرة اﻟﺜﻘﺔ /اﻻﻋﱰاف،
ﺛﻢ ﺧﺴﺎرة اﻟﴩﻋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار
وﻣﻦ ّ

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮل ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﻤﻮﱄ اﻟﺸﻌﺒﻮي
اﻟﺴﺎﺑﻖ )أي اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( إﱃ ﻧﻈﺎم
اﺳﺘﺌﺜﺎري ﺧﺎص )ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌﺒﻮي ،وﻳﺘﺄﺛﺮ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟﻌﺎﳌﻲ إﱃ اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ( ،ﻓﻘﺪ ﺷُ ﻜﱢﻚ ﰲ
اﻷﻫﺪاف اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﻔﺮوض
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ ﻛﺜري ﻣﻦ ﴍاﺋﺢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ واﻟﺘﻲ
ﺷﻌﺮت ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﻌﺎد أو اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺻﻮل
اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻻﻋﱰاف اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ أو اﻟﺮﻓﺎه
اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .دﻓﻊ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ،
واﻟﺬي ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﳌامرﺳﺎت اﻟﻘﴪﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة
اﻷﻣﻨﻴﺔ وﻓﺴﺎد اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ،ﺑﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
إﱃ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ
وﺣﺘﻰ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ .ﻇﻬﺮت أزﻣﺔ ﴍﻋﻴﺔ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ أوﺿﺢ ﰲ :اﻟﺮﻓﺾ
اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻟﻸﻋﻼم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺮﻣﻮز اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻈﺎم /ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻛام ﺣﺼﻞ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻟﻴﺒﻴﺎ ،أو
ﺧﻠﻖ ﴏا ًﻋﺎ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟ ًﻴﺎ ﻻﺣﻘًﺎ ﺣﻮل "اﻟﻌﻮامل
اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ  "Vorstellungswelten -اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ /ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ )ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
واﻟﻌﻠامﻧﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻮﻳﺔ واﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ واﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ(
ﺑني اﻟﻨﻈﺎم واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،وﻓﻴام ﺑﻌﺪ ﺑني
اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

املصدر :إعداد الباحث.

والفرص االقتصادية .دفع هذا األمر ،الذي تفاقم بسبب املامرسات
القرسية لألجهزة األمنية وفساد النخب الحاكمة ،كث ًريا من الناس إىل
التشكيك يف الرشعية السياسية لألنظمة وحتى الدعوة إىل إسقاطها.
وظهرت أزمة رشعية النظام السيايس بصفة أوضح يف الرفض االجتامعي
لألعالم الوطنية والرموز السياسية للنظام /للدولة ،كام حصل يف سورية
وليبيا ،أو خلق رصا ًعا أيديولوجيًا الحقًا حول "العوامل املفاهيمية -
 "Vorstellungsweltenاملتعلقة بتعريف /تصنيف الدولة واملجتمع
(مثل القومية والعلامنية واإلسالموية والليربالية والدميقراطية) بني
النظام واملعارضة يف البداية ،وفيام بعد بني القوى السياسية املختلفة.
وبإلقاء نظرة فاحصة عىل دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا التي
شهدت ثورات شعبية يف املدة  ،2011-2010ميكن رؤية كال الجانبني
من األزمات (االجتامعية االقتصادية واالجتامعية السياسية) إىل حد
مختلف يف هذه الدول وخاصة يف الجمهوريات ،مقارنة باألنظمة
امللكية .ويف حني كانت أسباب الثورة ودوافعها اجتامعية اقتصادية
بطبيعتها يف مرص وتونس (تلتها بعد ذلك تعبئة اجتامعية سياسية)،

كانت األسباب والدوافع أش ّد ارتباطًا برشعية النظام السيايس
واالقتصاد السيايس للعنف يف سورية وليبيا (أ ّدت الجوانب االجتامعية
االقتصادية دو ًرا أيضً ا ،لكن التعبئة كانت مدفوعة بعوامل اجتامعية
سياسية يف املقام األول)( .ينظر الشكل).

ً
ثالثا :الثورات بوصفها لحظة للتأمل
شكّلت الثورات العربية عىل نح ٍو مفاجئ لحظة تأمل ومراجعة
لدى كثري من الباحثني( .((5فمن ناحية أوىل ،ولفهمٍ أفضل للمسببات
املبارشة لهذه الثورات ،وكذلك ملستقبل سياسات الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،راجع بعض الباحثني اإلحصائيات وجمعوها من
مهم يف دراسات التحول
املقاربات التحليلية السابقة .كان هذا األمر ًّ
الدميقراطي؛ أي عرب الرتكيز عىل الجوانب الجديدة ،مثل املقاربات
54 Valbjørn, pp. 218-219.
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العابرة للحدود ،وصار النظر إىل الوسائل الرقمية ال يقترص عىل
دورها بأنها مصدر للمعلومات فحسب ،بل أيضً ا بصفتها وسيلة
للتعبئة أو للتحليل املتمحور حول املجتمع( .((5وقد رأينا مثل هذه
املراجعات يف دراسات األوتوقراطية ،وذلك عرب الدعوة إىل مراجعة
مفهوم السلطانية( ((5أو الرتكيز أكرث عىل االنتشار والتعاون السلطوي
العابر للحدود الوطنية (أي دراسات االنتشار)( .((5ويف هذا اإلطار،
كانت حجة سيلجا هاردرز وكريستوف كونيج مختلفة؛ إذ أشارا إىل
أن الرتكيز عىل املقاربات البنيوية (املرتبطة باستقرار النظام والتغيري)
محدودة يف فهمها للثورات العربية" :ال ميكن 'األزمات القدمية' أن
تفرس موجة 'االحتجاجات الجديدة'"( .((5فمن وجهة نظرهام ،األسباب
البنيوية معروفة منذ عدة عقود ،وفتح هيكل الفرص السياسية ال
ميكن أن يوفر تفس ًريا لوقوع االحتجاجات أو استمرارها يف بعض
الدول ،لكنه يوفّر تفس ًريا يف دول أخرى .ولذلك ،اقرتحا محاولة فهم
الثورات العربية ،من منظور ديناميات القمع والتحالف (أي التفاعل
بني املعارضني واملوالني للنظام ،والتحالفات املعارضة للنظام والتعبئة
الجامهريية ،وديناميات القمع لدى النظام)( .((5وألن القوات املسلحة
حاسم يف
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أ ّدت دامئًا دو ًرا
ً
تطوير الدولة واملجتمع وأيضً ا خالل الثورات عىل نح ٍو أوضح ،اتجه
البعض إىل دراسة الديناميات املدنية والعسكرية(.((6
ومن ناحية أخرى ،أخذ بعض الباحثني اإلشكالية إىل ما هو أبعد من
دراسات الدميقراطية ودراسات األوتوقراطية ،معتمدين عىل دعوة
ليزا أندرسون يف عام  2006إىل اعتبار سياسة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا عىل أنها "علم السياسة الحقيقي"( .((6وإىل جانب دعوتهم
إىل فهم أنظمة الحكم والسياسة يف املنطقة – مبا يف ذلك التامسك
االجتامعي ورشعية النظام السيايس واالقتصاد السيايس للعنف ،وأيضً ا
55 Joffé, p. 525; Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou & Timothy
"D. Sisk, "Bringing Back Transitology: Democratisation in the 21st Century,
GCSP Geneva Papers, Research Series no. 13 (November 2013), p. 10.
56 Alfred Stepan & Juan J. Linz, "Democratization Theory and the 'Arab
Spring'," Journal of Democracy, vol. 24, no. 2 (April 2013), pp. 15-30.
57 Thomas Richter & Andre Bank (eds.), "Transnational Diffusion and
Cooperation in the Middle East," The Project on Middle East Political
Science, POMEPS Studies, no. 21 (2016).
58 Harders & König, p. 7.
59 Ibid., pp. 13-29.
60 Derek Lutterbeck, "Arab Uprisings and Armed Forces: Between
Openness and Resistance," Geneva Centre for the Democratic Control of
Armed Forces, vol. 2 (2011); Florence Gaub, "Civil-military Relations in the
MENA: Between Fragility and Resilience," European Union Institute for
Security Studies, Chaillot Paper, no. 139 (October 2016).
61 Valbjørn, pp. 228-229.
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الثقافة السياسية ومعنى السياسة واملواطنة عند الناس( – ((6دعوا
أيضً ا إىل استخدام مقاربات مثل "علم االجتامع التاريخي" لفهم
نتائج الثورات العربية وسياسة املستقبل يف دولها( .((6ولدراسة مسألة
اإلدماج واإلقصاء بني السلطة والنخبة والجامهري ،أعيد اقرتاح مفاهيم
البولياركية (التعددية) :تنافس النخبة واالدماج االجتامعي باعتبارها
مقاربة تحليلية( .((6ونظ ًرا إىل تعقد ديناميات السلطة ،فقد أعيد
النظر يف مدى أهمية استكشاف الدولة والحكم "من أسفل" (السياسة
الجزئية) ،من خالل تقليل الرتكيز عىل املؤسسات الرسمية ونخب
النظام (من دون إهامل أهميتها) وزيادة الرتكيز عىل املؤسسات غري
الرسمية واملامرسات اليومية للدولة واملواطنة خارج املركز صاحب
االمتيازات( .((6وال ينبغي أيضً ا حرص قضية األمن يف بعد األمن الدويل،
بل يجب دراسة القوى الداخلية لوسائل القمع الرشعية(.((6
مع متيع الخطوط الفاصلة بني الدولة والنظام ،وكذلك بني النظام
وبعض مكونات املجتمع (الجامعات الطائفية أو القبائل أو العائالت)،
ال ميكن اعتبار بعض الفاعلني غري الحكوميني ،مثل منظامت املجتمع
املدين ونخبة رجال األعــال ،بوصفهم عوامل أو وكالء مبارشين
للتغيري الدميقراطي .وبدلً من ذلك ،جرى تأكيد أهمية التعامل
مع املفاهيم الغربية للمجتمع املدين والتكوين الطبقي بحساسية
نقدية أعىل عند تطبيقها يف سياق منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا( .((6واقرتح البعض النظر إىل ما وراء مؤسسات املجتمع
املدين الرسمية وحركاته ،من خالل البحث يف األشكال غري الرسمية
للنشاط واملشاركة السياس َيني( .((6وجرى باملثل تأكيد أهمية التمييز
62 Ibid., pp. 229-231.
63 Raymond Hinnebusch, "A Historical Sociology Approach to
Authoritarian Resilience in Post-Arab Uprising MENA," Memo for the
"Workshop "The Arab Thermidor: The Resurgence of the Security State
The London School of Economics and Political Science Middle East Centre
(10/10/2014).
64 Ibid.
65 Cilja Harders, "Research Note: Participation and Contentious Politics
from Below in Arab Autocracies," Working Paper, Center for Middle
Eastern and North African Politics, Freie Universität Berlin, Berlin, no. 10
(March 2013), p. 4; Malika Bouziane et al., Local Politics and Contemporary
Transformations in the Arab World: Governance Beyond the Center
(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013), pp. 1-4.
66 Benoît Challand, "Squaring the Circle? Transitology and the Arab
Revolts," in: Emel Akçalı (ed.), Neoliberal Governmentality and the Future of
the State in the Middle East and North Africa (London: Palgrave Macmillan,
2016), pp. 26-28.
67 Harders, "Research Note," p. 6.
68 Lina Khatib & Ellen Lust (eds.), Taking to the Streets: The
Transformation of Arab Activism (Baltimore: Johns Hopkins University
Press, 2014), pp. 15-16.
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بني الدولة والنظام ،وفشل الدولة (باإلشارة إىل البعد الوظيفي)
وانهيار الدولة (باإلشارة إىل البعد املؤسسايت)(((6؛ بل طالب باحثون
آخرون بإعادة فتح النقاش حول الدولة (أي املبالغة يف /التقليل من
تقدير الدولة)( .((7وبهذا الخصوص ،تساءل البعض عن كيفية النظر
مستقل أم أداة للجامعات الطائفية أم
ً
فاعل
إىل الدولة :بصفتها ً
فضاء لهيمنة العائلة( ،((7بينام أعاد باحثون آخرون فحص ديناميات
العالقات بني املجتمع والدولة ،مثل إعادة النظر يف نهج جويل
مغدال "الدولة يف املجتمع" (الدول الضعيفة واملجتمعات القوية)(،((7
والتي درست تأثري مجموعات مجتمعية معينة ،مثل القبيلة( ((7أو
الطائفة( ،((7يف تطور الدولة ودورها ،وأيضً ا حللت تشكيل الطائفية
(التطييف  )Sectarianizationيف املنطقة وآثارها يف سياسة الدولة
فضل عن ذلك ،ونظ ًرا إىل أن التقسيم التقليدي
واملجتمع الحالية(ً .((7
للدولة مقابل املجتمع أو الرؤية الكالسيكية لتشكل الطبقات كان
يعترب محدو ًدا يف استيعابه تأثري الفاعلني العابرين للحدود يف سياسة
اقتحت الرأساملية والطبقية محاو َر حاسمة لتحليل
املنطقة ،فقد ُ
الهرياركيات املتغرية عىل املستويات الدولية واإلقليمية وتأثرياتها
يف التكوين االجتامعي عىل املستوى الوطني( .((7وفقًا لذلك،
(((7
ال ينبغي إهامل ديناميات العوملة مثل املقاربات العابرة للحدود
والتقاطعية (أي فهم العوامل الخارجية واإلقليمية وكذلك العوامل
الوطنية واملحلية( )((7يف أي تحليل للقضايا املحلية.
69 Oliver Schlumberger, "Contagious Crumbling? Stability, Breakdown,
and the Diffusion of Arab State Failure," Memo for the workshop,
"Transnational Diffusion, Cooperation and Learning in the Middle East and
North Africa", GIGA‐POMEPS Workshop (8-9/6/2016).
70 Valbjørn, pp. 229-231.
71 Ibid.
72 Steven Heydemann, "Explaining the Arab Uprisings: Transformations
in Comparative Perspective," Mediterranean Politics, vol. 21, no. 1 (2016),
pp. 196-198.
 73ينظر عىل سبيل املثال:
"Tribe and State in the Middle East," The Series of Memos on of the London
School of Economics and Political Science (LSE), 11/7/2018, accessed on
16/1/2021, at: https://bit.ly/3t8WokF
 74ينظر عىل سبيل املثال:
"The Politics of Sectarianism," The Project on Middle East Political Science,
POMEPS Studies, no. 4 (2013); "New Analysis of Shia Politics," The Project
on Middle East Political Science, POMEPS Studies, no. 28 (2017).
75 Nader Hashemi & Danny Postel (eds.), Sectarianization: Mapping the
New Politics of the Middle East (Oxford: Oxford University Press, 2017).
76 Hanieh, pp. 2-6.
77 Ould Mohamedou & Sisk, p. 10.
78 Challand, pp. 26-28.
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خاتمة
جرى استكشاف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا قبل الثورات
العربية يف الغالب ،إما من وجهة نظر دراسات التحول الدميقراطي
أو دراســات األوتوقراطية ،والتي تأثرت بهيمنة القوى الغربية
املتزايدة يف السياسة العاملية .فمن ناحية ،أظهرت دراسات التحول
الدميقراطي أن التحوالت التي شهدتها منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا خالل العقود املاضية كانت مظللة ،بل إن اللربلة
االقتصادية والسياسية الجزئية أدت يف الواقع إىل تعزيز السلطوية،
بدل من أن تشكّل فرصة إلحداث تحول دميقراطي حقيقي .ومن
ً
ناحية أخرى ،أوضحت دراسات األوتوقراطية اسرتاتيجيات األنظمة
السلطوية (أي املزج بني القرس واالستيعاب وتنويع الروابط الدولية)
والعوامل البنيوية (أي البنية االجتامعية العمودية لألبوية الجديدة،
والنيوباترميونيالية الجديدة والريعية والسياقان الدويل واإلقليمي)
وراء استقرارها ومطواعيتها .Resilience
الحقًا ،ومع موجة الثورات العربية ،باتت رشعية النظام االقتصادي
و /أو السيايس لهذه األنظمة موضع تساؤل لدى قطاعات واسعة
من املجتمع نتيجة لتفاقم املشكالت االجتامعية االقتصادية و /أو
االجتامعية السياسية يف هذه الدول .كام كانت الثورات العربية أيضً ا
لحظة للتأمل ومراجعة املقاربات التحليلية السابقة لدى كثري من
الباحثني .حتى دعا البعض إىل النظر بعي ًدا عن املقاربات التقليدية
يف دراسة املنطقة .وعىل الرغم من متثيل جوانب مختلفة ومفاهيم
تحليلية جديدة ،فإن العديد من الدراسات مل تظهر خرو ًجا كب ًريا عن
نطاق دراسات الدميقراطية يف مقابل دراسات األوتوقراطية .وركزت
دراسات قليلة عىل رشح تعقد قضايا املنطقة ،من خالل اتباع التفكري
فضل عن ذلك ،تجدر اإلشارة إىل أنه ناد ًرا
املنهجي والتحليل الشاملً .
ما جرى أخذ احتياجات األشخاص املدروسني ومصالحهم يف االعتبار؛
وبدل من ذلك ،ال يزال البحث يف منطقة الرشق األوسط وشامل
ً
أفريقيا مفرطًا يف العمومية ويتبع النموذج من أعىل إىل أسفل ،متأث ًرا
أساسا) عىل السياسة املحلية.
بهيمنة القوى الخارجية (القوى الغربية ً
وأخ ًريا ،من املهم اإلشارة إىل أن هذه التحليالت حول منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا وكذلك الثورات العربية تكون مفيدة ألخذ
نظرة عامة عن هذه املنطقة والسياسة فيها ،فال بد من التأكيد أن
النتائج املقدمة يف هذه الدراسة عامة ،ولذلك تستحق مزي ًدا من
البحث مع إيالء كل دولة وسياق خصوصية أكرب.
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ملحق 2
أخالقيات النشر في مجالت المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

•تعتمد مجالت املركز قواعد الرسية واملوضوعية يف عملية التحكيم ،بالنسبة إىل الباحث واملحكّمني عىل ح ّد سواء ،وت ُحيل
كل بحث قابل للتحكيم عىل محكّمني معتمديْن لديها من ذوي الخربة واالختصاص الدقيق مبوضوع البحث ،لتقييمه وفق
نقاط محددة .ويف حال تعارض التقييم بني املحكّمني ،تُحيل املجلة البحث عىل قارئ مر ّجح آخر.
•تعتمد مجالت املركز م ّحكمني موثوقني ومج ّربني ومن ذوي الخربة بالجديد يف اختصاصهم.

تنظيم داخل ًيا دقيقًا واضح الواجبات واملسؤوليات يف عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية.
•تعتمد مجالت املركز
ً

•ال يجوز للمح ّررين واملحكّمني ،باستثناء املسؤول املبارش عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن يبحث
أي ٍ
رأي جرى الحصول عليه من خالل
أي معلوم ٍة متميّزة أو ٍ
شخص آخر ،مبا يف ذلك املؤلّف .وينبغي اإلبقاء عىل ّ
الورقة مع ّ
ٍ
أي منهام الستفادة شخصية.
رسية ،وال يجوز استعامل ٍّ
التحكيم قيد ال ّ
•تق ّدم املجلة يف ضوء تقارير املحكمني خدمة دعم ف ّني ومنهجي ومعلومايت للباحثني بحسب ما يستدعي األمر ذلك ويخدم
تجويد البحث.
•تلتزم املجلة إعالم الباحث باملوافقة عىل نرش البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة ،بنا ًء عىل ما يرد يف تقارير
التحكيم ،أو االعتذار عن عدم النرش ،مع بيان أسبابه.
•تلتزم مجالت املركز جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكرتونية التي تقدمها للبحث.

•احرتام قاعدة عدم التمييز :يق ّيم املح ّررون واملراجعون املا ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع مراعاة مبدأ عدم
التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتامعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.

•قاعدة عدم تضارب املصالح بني املحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية أو تعاونية أو عالقات أخرى أو
الصلة بالبحث.
املؤسسات ذات ّ
روابط مع ّ
أي مؤلّف من املؤلّفني ،أو الرشكات ،أو ّ
أي من أعضاء هيئتها أو املحررين املواد غري املنشورة التي يتضمنها البحث امل ُحال
•تتقيد املجالت بعدم جواز استخدام ّ
عىل املجلة يف بحوثهم الخاصة.
•النسخة النهائية للبحث والتعديالت :تعرض املجلة النسخة املحررة شبه النهائية من البحث بصيغة  PDFعىل الباحث
ٍ
تصحيحات أو تصويبات
أي تعديالت مه ّمة أو إضافات عىل البحث ،إلّ ما كان من
قبل النرش .ويف هذه املرحلة ،ال ت ُقبل ّ
أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن ٍ
أمد زمني وجيز ج ًدا ت ُح ّدده رسالة املجلة إىل الباحث.
•حقوق امللكية الفكرية :ميلك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حقوق امللكية الفكرية بالنسبة إىل املقاالت
املنشورة يف مجالته العلمية املحكّمة ،وال يجوز إعادة نرشها جزئ ًّيا أو كلّ ًيا ،سوا ٌء باللغة العربية أو ترجمتها إىل لغات
أجنبية ،من دون إذنٍ خطي رصيح من املركز العريب.

كامل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية النارشة ،وباحرتام حقوق
•تتقيد مجالت املركز يف نرشها ملقاالت مرتجمة تقيّ ًدا ً
امللكية الفكرية.
مجلت املركز العريب مب ّجانية النرش ،وتُعفي الباحثني واملؤلّفني من جميع رسوم النرش.
•املجانية .تلتزم ّ
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دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام
العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.
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